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EDITORIAL
Apesar dos desafios enfrentados diante do Covid-19, é um momento de olharmos para o futuro com a esperança
de tempos melhores. Após um longo período de pandemia no mundo todo, temos grandes perspectivas de
retornamos à nossa realidade em breve, ou melhor, à nova realidade, graças à evolução da Ciência.
A ciência, representada por todo o conhecimento adquirido e acumulado através dos estudos e de um conjunto
de saberes, envolve profissionais de diferentes áreas que promovem pesquisas e que contribuem diretamente
com a sociedade.
Realizando pesquisas e estudos nas áreas de gestão, tecnologia a e educação, professores e profissionais dessas
áreas submeteram artigos para avaliação e publicação neste importante instrumento de disseminação do
conhecimento, que é a Revista Científica da FAI.
Este periódico anual traz trabalhos que expõem ideias inovadoras, com o objetivo de proporcionar a ampliação
do conhecimento a respeito dos assuntos por eles focados.
A FAI, cumprindo seu compromisso de oferecer um ensino de qualidade e o seu papel de promover o
conhecimento, mesmo com as adversidades apresentadas, vem agradecer a participação e confiança dos autores
que submeteram seus trabalhos à apreciação, e também aos organizadores e avaliadores que contribuíram com
as recomendações e adequações para o melhor entendimento dos leitores e atendimento aos critérios
científicos.
Com a convicção de que a ciência deve ser exaltada neste momento tão importante da
humanidade, desejo a todos uma ótima leitura.
Prof. Me. Alexandre Franco Magalhães
Diretor da FAI
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GESTÃO JURÍDICA DOS TRIBUTOS: A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Giuliana Paduan Silva
Graduada em Administração, Direito e Ciências Contábeis
E-mail: giulianapaduan@gmail.com
Aldo Ambrósio Morelli
Doutor em Administração. Professor titular da FAI
E-mail: aldo@fai-mg.br

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo investigar as diferentes possibilidades de suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, previstas pela legislação. O estudo preenche uma lacuna da literatura sob o aspecto
mais prático, em uma linguagem mais acessível para leitores não pertencentes à área jurídica. O tema em
análise tem relevância prática, pois encontrar formas lícitas para reduzir o montante de tributos incidentes
ou ao menos retardar o seu pagamento é algo almejado por gestores de todas as empresas, especialmente
em momentos de instabilidade econômica. O trabalho traz uma contribuição em especial para a gestão
jurídica de tributos, apresentando possibilidades para evitar os atos de execução intentados pelo Fisco, seja
através do parcelamento, da utilização dos benefícios da moratória, do depósito do montante integral, ou
até mesmo dos efeitos suspensivos concedidos em recursos na via administrativa ou ações na via judicial.
Para esta análise, utilizou-se a metodologia qualitativa de análise de dados bibliográficos, que consiste na
análise do conteúdo da legislação aplicável e de doutrinas de autores referências na área do direito tributário
brasileiro. Os resultados deste estudo apontam para diferentes estratégias na suspensão dos atos executórios,
de acordo com a análise da capacidade financeira do contribuinte e da consistência da tese tributária a ser
discutida. Assim, este trabalho contribui para a literatura, apresentando evidências da relevância de um bom
planejamento tributário, visando ao legal cumprimento das obrigações exigidas pelo Fisco, mas de maneira
menos onerosa para as empresas.
Palavras-chave: Suspensão da exigibilidade. Crédito tributário. Planejamento tributário.

ABSTRACT
This work aims to investigate the different possibilities of suspension of tax credits' enforceability,
predicted by the legislation. The study fills a gap in literature under the most practical aspect, in a language
more accessible to readers outside the legal area. The subject under analysis has practical relevance, as
finding licit ways to reduce the amount of taxes levied or at least delay their payment is something sought
by managers of all companies, especially in times of economic instability. The work brings a special
contribution to the legal management of taxes, presenting possibilities to avoid the acts of execution filed
by the tax authorities, either through the installment plan, the use of the moratorium benefits, the deposit of
the full amount, or even the suspensive effects granted in appeals in the administrative way or actions in
the judicial way. For this analysis, the qualitative methodology of bibliographic data analysis was used,
which consists of the analysis of the content of applicable legislation and doctrines of authors' references
in the area of Brazilian tax law. The results of this study point to different strategies for the suspension of
enforcement acts, according to the analysis of the financial capacity of the taxpayer and the consistency of
the tax thesis to be discussed. Thus, this work contributes to the literature, presenting evidence of the
relevance of a good tax planning, aiming at the legal fulfillment of the obligations required by the tax
authorities, but in a less onerous way for companies.
Keywords: Suspension of enforceability. Tax credit. Tax planning.
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1. INTRODUÇÃO
A

desconformidade com as normas jurídicas

complexidade

do

Sistema

vigentes.
Neste contexto, o objetivo deste

Tributário Nacional (STN), que prevê
atualmente mais de 90 espécies de tributos
de acordo com levantamento realizado pelo
Portal Tributário (2020), é caracterizada
por uma elevação contínua na carga
tributária

incidente

sobre

os

seus

contribuintes - especialmente as empresas,
que exercem importante papel na economia
brasileira e fomentam o mercado de

trabalho é apresentar quais são as formas
de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários admitidas pela legislação, em
uma linguagem mais acessível para os
gestores que não pertençam à área jurídica.
Desta forma, reforçando a importância da
gestão jurídica dos tributos para as
empresas, o planejamento tributário trará
outras possibilidades de suspensão dos atos

trabalho.
Diante

deste

cenário,

encontrar

formas lícitas para reduzir o montante de

executórios intentados pelo Fisco, além do
já conhecido parcelamento.
Para tanto, conforme explanado no

tributos incidentes ou ao menos retardar o
seu pagamento passa a ser um problema de
pesquisa extremamente relevante para os
gestores

de

todas

as

empresas,

especialmente neste momento de incerteza
Tal preocupação justifica-se diante
da inegável influência que as obrigações
tributárias exercem na estrutura de uma
empresa, especialmente sob o aspecto dos
humanos

despendidos.

Neste

e

financeiros

ponto,

torna-se

essencial a realização de uma boa gestão
tributária, para

qualitativa,
bibliográficos,
legislação,

que as organizações

maneira adequada e tempestiva. O correto
é

essencial

para

o

afastamento do pagamento de tributos
indevidos,

que

sejam

análise
mediante

doutrina

e

de

dados

consulta

à

jurisprudência

normativa será a consulta ao Código
Tributário Nacional, enquanto a pesquisa
doutrinária recairá sobre obras de grandes
nomes brasileiros no âmbito tributário,
como Sacha Calmon Navarro Coelho,
Kiyoshi Harada, Hugo de Brito Machado
Segundo, Ricardo Lobo Torres e Eduardo
Sabbag.
Em termos práticos, além de ressaltar

cumpram com as exigências fiscais de
gerenciamento

de

aplicáveis ao tema. A principal fonte de

econômica que o País enfrenta.

recursos

Tópico 4, será utilizada a metodologia

exigidos

em

a importância da gestão jurídica de tributos
para as organizações no Tópico 2, o
presente estudo irá introduzir no Tópico 3
as

possibilidades

de

suspensão

da

exigibilidade dos créditos tributários, quais
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p. 07-22, 2021
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sejam: a moratória, o depósito do montante

mais adequada à promoção do bem

integral, a concessão de medida liminar em

comum.

mandado de segurança, a concessão de

Embora reconhecida a importância

medida liminar ou de tutela antecipada em

destes recursos para o Poder Executivo,

outras espécies de ações judiciais, bem

entende-se que a cobrança de tributos não

como o parcelamento. Ao longo deste

pode ser realizada de maneira abusiva, em

artigo,

as

atenção aos princípios da legalidade e da

especificidades destes instrumentos, tanto

razoabilidade. A todo contribuinte é

no âmbito administrativo quanto no meio

assegurado o direito ao devido processo

judicial. Os resultados serão apresentados

legal, preservando o seu patrimônio das

ao final, no Tópico 4, e o Tópico 5

obrigações tributárias sobre as quais

concluirá o trabalho.

existam dúvidas quanto à legalidade, ao

serão

explanadas

todas

valor devido ou quanto ao prazo para
2. A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
JURÍDICA DOS TRIBUTOS

pagamento.
Ademais,

a

complexidade

do

Sistema Tributário Nacional, que de
Sabe-se que a principal fonte de
receitas do Estado é a arrecadação de
tributos, especialmente através de taxas,
contribuições e impostos. Com efeito, para
cumprir com os objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, previstos
no art. 3º da Constituição Federal de 1988,
o Governo é responsável por oferecer
serviços públicos de qualidade, investindo
em educação, saúde, segurança, entre
tantos outros pilares da Administração
Pública. Por este motivo, torna-se essencial
a captação de recursos da população
economicamente ativa, com o intuito de
financiar todos os investimentos públicos.
Assim, o Estado tem adotado cada vez mais
novos mecanismos de fiscalização, a fim
de elevar a eficiência na cobrança de seus

acordo com levantamento realizado pelo
Portal Tributário (2020) prevê atualmente
aproximadamente 90 espécies de tributos,
é caracterizada por uma elevação contínua
na carga tributária, mediante diversas
alterações legislativas ao longo de um curto
espaço de tempo. Muitos destes tributos
são recolhidos pelos contribuintes de
maneira antecipada, isto é, antes mesmo da
efetiva circulação da renda para o
pagamento
tributação.
desestimulam

da

operação

Todos
os

objeto

estes

da

fatores

investimentos

e

contribuem para uma cultura nacional de
sonegação fiscal, cujas sanções podem
levar as empresas até mesmo à falência.
É inegável a influência que as
obrigações tributárias exercem na estrutura

créditos, para poder aplicá-los da maneira
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.07-22, 2021.
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de uma empresa, especialmente sob o

carga tributária de um negócio. Sobre este

aspecto

aspecto, Andrade Filho (2005, p.644)

dos

recursos

humanos

e

financeiros despendidos. Neste ponto,

leciona:

torna-se relevante a realização de uma boa
gestão tributária, para que as organizações
cumpram com as exigências fiscais de
maneira adequada e tempestiva. O correto
gerenciamento

é

essencial

para

o

afastamento do pagamento de tributos
indevidos,

que

sejam

exigidos

em

desconformidade com as normas jurídicas
vigentes.
Esta

é

uma

das

atribuições

primordiais da área de Controladoria, à

Planejamento tributário ou “elisão fiscal”
envolve a escolha, entre alternativas
igualmente válidas, de situações fáticas ou
jurídicas que visem reduzir ou eliminar ônus
tributários, sempre que isso for possível nos
limites da ordem jurídica. Há um abismo de
significado entre elisão fiscal e evasão fiscal.
A elisão fiscal, segundo a concepção que
adotamos, é atividade lícita de busca e
identificação de alternativas que, observados
os marcos da ordem jurídica, levem a uma
menor carga tributária e requerem o manejo
competente de duas linguagens: a do Direito
Positivo e a dos negócios e, portanto, não se
restringe à descoberta de lacunas ou
“brechas” existentes na legislação.

Utilizando-se

corretamente

esta

qual cabe a responsabilidade pela gestão

ferramenta, é possível reduzir custos,

contábil fiscal, isto é, a apuração, controle

maximizar lucros e assegurar vantagens

e pagamento de tributos. Porém, deve-se

competitivas frente aos concorrentes, de

ressaltar que se trata de um trabalho

uma forma totalmente lícita. São três as

complexo e multidisciplinar, que abrange

finalidades do planejamento tributário: (1)

não só o domínio da matéria contábil e

evitar a incidência do fato gerador do

fiscal, mas também o conhecimento

tributo (conhecendo os atos da empresa que

financeiro, societário e jurídico. Por esta

podem

razão, antes de serem implementadas

impostos, taxas ou contribuições); (2)

quaisquer

ser

reduzir o montante do tributo (reduzindo

as

sua alíquota ou base de cálculo); ou (3)

medidas,

cautelosamente

avaliadas

devem
todas

lhe

sujeitar

a

determinados

consequências econômicas e jurídicas para

retardar

a sociedade empresarial.

(postergando ao máximo o desembolso da

É

preciso, sobretudo, distinguir

claramente as ações de planejamento
tributário (elisão fiscal) das estratégias para

o

pagamento

do

tributo

empresa, porém sem a ocorrência de
multas) (Grifo nosso).
No

âmbito

do

planejamento

sonegação (evasão fiscal). Enquanto a

tributário, de acordo com a situação fática

evasão se utiliza de meios ilícitos para

de cada empresa, é possível eleger medidas

evitar o pagamento de tributos, a elisão faz

judiciais e/ou administrativas que evitem,

uso de instrumentos legais para reduzir a

reduzam ou retardem o pagamento de

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p. 07-22, 2021
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impostos, taxas e contribuições. Como

Tributária. Embora não seja possível

exemplo desta gestão jurídica de tributos,

impedir a autoridade fiscal de realizar o

podem ser adotadas práticas legais que

lançamento, é possível evitar a propositura

visem à redução das despesas tributárias,

de uma ação fiscal, através das hipóteses de

como as previstas no próprio art. 151 do

suspensão da exigibilidade dos créditos

Código Tributário Nacional, as quais serão

tributários previstas no art. 151 do CTN -

abordadas adiante em maior profundidade.

as quais serão objeto deste estudo:

3.

A

SUSPENSÃO

EXIGIBILIDADE

DO

DA

CRÉDITO

TRIBUTÁRIO
É sabido que os créditos tributários
são constituídos pelo lançamento, seja ele
direto (de ofício), misto (por declaração)
ou auto lançamento (por homologação). Na
forma do Código Tributário Nacional
(CTN):

I - Moratória;
II - O depósito do seu montante integral;
III - As reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - A concessão de medida liminar em
mandado de segurança;
V - A concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI - O parcelamento.

É importante ressaltar que o rol
acima é exaustivo, isto é, somente se

Art. 142. Compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.

Isto equivale a dizer que o ato do
lançamento torna a obrigação tributária
líquida, certa

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário:

e

exigível,

cujo

não

cumprimento faculta ao Fisco a utilização
dos meios judiciais para recebimento do
valor devido.
Há casos, porém, em que os
contribuintes - as empresas - podem
requerer a suspensão das medidas de
cobrança intentáveis pela Administração

admite a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário nos casos expressamente
previstos no Código Tributário Nacional
(nunca nos Códigos Tributários Estaduais).
Fora das hipóteses elencadas acima, a
dispensa de uma obrigação tributária
implica em responsabilização funcional,
conforme prevê o art. 141 do CTN.
Kiyoshi Harada (2001, p. 374)
entende que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário possui natureza
temporária: “A suspensão não importa na
desconstituição do crédito tributário, que
continua intacto desde sua constituição
definitiva pelo lançamento, notificado ao
sujeito passivo”. Em outras palavras, a

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.07-22, 2021.
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suspensão

da

exigibilidade

afasta

temporariamente a cobrança da obrigação
tributária,

mas

não

julgados improcedentes”. É o parecer do
STJ no seguinte julgado:

extingue

se possa falar em decadência, é ainda

Ementa: tributário. IPI. Forma de apuração.
Correção monetária. DL 2.450/88 e lei
7.799/89. CTN, art. 151, II. Depósito
judicial. Suspensão da exigibilidade do
crédito
tributário.
Lançamento.
Possibilidade. Não ocorrência. Decadência.
Levantamento dos valores depositados.
Impossibilidade antes do trânsito em julgado
da sentença. Precedentes. O depósito do
montante integral suspende a exigibilidade
do crédito tributário impugnado, nos termos
do art. 151, II, do CTN, mas não impede que
a Fazenda proceda ao lançamento e, muito
menos, que se abstenha de lavrar novas
autuações sob o mesmo fundamento,
paralisando apenas a execução do crédito
controvertido. Transcorrido o prazo
decadencial de cinco anos (art. 150, § 4º, do
CTN), insuscetível de interrupção ou
suspensão, e não efetuado o lançamento
dos valores impugnados e depositados em
juízo, há que se reconhecer a decadência
do direito do fisco efetuar a constituição
do crédito tributário. A jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou o
entendimento no sentido de que o depósito
para suspender a exigibilidade do crédito
tributário só pode ser convertido em renda da
União, ou devolvido ao contribuinte, após o
trânsito em julgado da sentença. Recurso
especial prejudicado ante a superveniente
perda de objeto. (Resp. 464.343/DF, 2ª T.,
rel. Min. Peçanha Martins, j. 02 -02 -2006).
(Grifo nosso)

possível ocorrer a prescrição.

Outros entendem que a suspensão da

definitivamente o crédito constituído pelo
lançamento.
Neste

ponto,

faz-se

necessário

diferenciar os conceitos de prescrição e
decadência no âmbito tributário. Embora
ambos os prazos sejam de cinco anos, a
decadência está relacionada à perda do
direito da autoridade fiscal de efetuar um
lançamento, ou seja, de constituir um
crédito tributário. Já a prescrição diz
respeito à perda do direito de ação, isto é,
de ingressar com uma ação fiscal para
cobrar o crédito tributário após a sua
constituição definitiva (o lançamento).
Assim, ocorrendo a decadência, não há que
se falar em prescrição, pois não há direito a
ser reclamado judicialmente. Mas uma vez
constituído o crédito tributário, embora não

Há discussão doutrinária acerca da
possibilidade

de

suspensão

da

exigibilidade da obrigação tributária antes
mesmo do seu lançamento pela autoridade
competente. Alguns entendem conforme
Hugo de Brito M. Segundo (2003, p.295),
que “se, durante a vigência de uma liminar,
o Fisco não efetuar o lançamento, ao cabo
de cinco anos não poderá mais fazê-lo,
ainda que a liminar seja cassada, e os
pedidos do contribuinte (autor da ação)

exigibilidade do crédito não impede o seu
lançamento. O STJ se posiciona de forma
contrária neste julgado:
Ementa: Tributário. (...) Mandado de
segurança. Medida liminar. Suspensão do
prazo. Impossibilidade. (...) 3. A da
exigibilidade do crédito tributário na via da
exigibilidade do crédito tributário na via
judicial impede o Fisco de praticar qualquer
ato contra o contribuinte visando à cobrança
de seu crédito, tais como inscrição em
dívida, execução e penhora, mas não
impossibilita a Fazenda de proceder à
regular constituição do crédito tributário
para prevenir a decadência do direito de
lançar. 4. Embargos de divergência
providos. (EREsp 572.603/PR, 1ª. T., rel.
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Min. Castro Meira, j. 08-06-2005). (Grifo
nosso)

adotada, os entendimentos jurisprudenciais

Art. 151. (...) Parágrafo único. O disposto
neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.

têm admitido a constituição do crédito sob

A suspensão interrompe, porém, “a

causa suspensiva, sob o argumento de que

incidência da multa de mora, desde a

o intuito do instituto é impedir os atos

concessão da medida judicial, até 30 dias

executórios - e não o lançamento. Este

após a data da publicação da decisão

posicionamento, porém, favorece o Fisco,

judicial que considerar devido o tributo ou

ao impedir a ocorrência da decadência,

contribuição” (Art. 63, § 2º. da Lei n.

entendida como uma das hipóteses de

9.430/96).

Independentemente

da

corrente

extinção do crédito tributário, previstas no
art. 156, V do CTN.
Também

há

Adiante serão apresentadas em mais
detalhes as diferentes modalidades de

dúvida

acerca

da

suspensão da exigibilidade do crédito

suspensão da prescrição enquanto houver

tributário previstas no art. 151 do CTN, isto

causa suspensiva da exigibilidade do

é:

crédito tributário. Cumpre esclarecer que o

integral, reclamações e recursos no âmbito

prazo prescricional somente começa a

administrativo, ações judiciais com ou sem

correr após a apreciação da impugnação do

concessão de liminar ou tutela antecipada,

crédito na via administrativa de forma

ou parcelamento.

moratória,

depósito

do

montante

definitiva, da qual não caiba mais recurso.

“Vale lembrar que, em todos os casos

Assim, no interregno entre a notificação do

de suspensão da exigibilidade do crédito

lançamento

o

tributário, o contribuinte faz jus à certidão

encerramento do processo administrativo,

positiva de tributos com efeitos de

não há que se falar nem em prescrição, nem

negativa (certidão de regularidade de

em decadência.

situação fiscal), em consonância com o art.

que

ao

contribuinte

e

Faz-se ainda necessário mencionar

206 do CTN” (Grifo do autor), conforme

as

ressalta Eduardo Sabbag (2014, p. 879).

hipóteses

exigibilidade

dos

de

suspensão

créditos

da

tributários

atingem somente a obrigação principal (o

3.1 A MORATÓRIA

pagamento de tributo ou penalidade
Embora

pecuniária), mas não têm o condão de

o

Código

Tributário

suspender o cumprimento das obrigações

Nacional não discipline detalhadamente as

acessórias, conforme dispõe o parágrafo

seis

único do art. 151 do CTN:

exigibilidade do crédito tributário, o

hipóteses

de

suspensão

da
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legislador conferiu especial atenção à

no inciso VI do art. 151 do CTN. Embora

moratória, regulamentando-a nos arts. 152

ambos os institutos coexistam, concedendo

a 155. Este instituto nada mais é que uma

ao contribuinte a possibilidade de efetuar o

dilatação legal do pagamento de tributos,

pagamento do tributo em uma única

resultado de um acordo entre credor e

prestação ou em sucessivas parcelas, de

devedor, como ensina Sacha Calmon

maneira

Navarro Coelho (2003, p. 678).

concedida por lei ordinária, enquanto o

Assim, a moratória “justifica-se nos
casos de calamidade pública, enchentes e
catástrofes

que

dificultem

prorrogada,

a

moratória

é

parcelamento exige lei específica, nos
termos do art. 155-A do CTN.

aos

Na forma do art. 154 do CTN, a

contribuintes o pagamento dos tributos.

moratória somente pode alcançar os

Também

nas

créditos definitivamente constituídos ou

conjunturas desfavoráveis a certos ramos

cujo lançamento já tenha se iniciado na

de atividade”, nas palavras de Ricardo

data da lei ou do despacho que a conceder.

Lobo Torres (2005, p. 285). De fato, o

Neste caso, a própria entrega de declaração

parágrafo único do art. 152 do CTN prevê

pelo contribuinte já tem sido suficiente

que:

para a aplicação da moratória.

encontra

justificativa

Art. 152. (...) Parágrafo único. A lei
concessiva de moratória pode circunscrever
expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa
jurídica de direito público que a expedir, ou
a determinada classe ou categoria de sujeitos
passivos.

Luciano Amaro (2008, p. 378)
atribui a origem da moratória a uma
“dificuldade de pagamento” ou a “uma
momentânea

impossibilidade

de

cumprimento da obrigação”, o que a
assemelha a outra hipótese de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário: o
parcelamento.

hipóteses em que a moratória pode ser
concedida:
Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
quando simultaneamente concedida quanto aos
tributos de competência federal e às obrigações de
direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da
autoridade administrativa, desde que autorizada por
lei nas condições do inciso anterior.

Assim sendo, a moratória concedida
em caráter geral (art. 152, I, CTN) abrange

Pode-se dizer que a moratória foi a
precursora

O art. 152 do CTN dispõe as

do

parcelamento,

mais

comumente utilizada antes do advento da
Lei Complementar n. 104/2001, que

todos os contribuintes de determinado
grupo, não requer reconhecimento por
nenhuma autoridade administrativa, gera
direito adquirido e dispensa o oferecimento

introduziu a modalidade de parcelamento
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de qualquer garantia. Pode ser considerada

venha a descumprir os requisitos para a

autônoma (art. 152, I, “a”, CTN), em regra,

concessão deste favor, passando a ser

por ser concedida pela pessoa jurídica de

cobrada com juros de mora e até mesmo

direito público que detém a competência

penalidade de multa, em caso de dolo ou

tributária para instituir o tributo. Ou

simulação (art. 155, CTN).

heterônoma (art. 152, I, “b”, CTN), de
forma excepcional, quando a União a

3.2 O DEPÓSITO DO MONTANTE

concede com relação aos tributos de

INTEGRAL

competência dos Estados, Distrito Federal
O depósito do montante integral é

e Municípios - mas para isso, deve
conceder simultaneamente a moratória de
da

forma,

existem alguns requisitos obrigatórios que
devem ser observados para a concessão da
moratória: o prazo de duração (art. 153, I,
CTN) e as condições para a concessão do
favor (art. 153, II, CTN). Além destes,
existem

também

outros

forma

bastante

difundida

de

suspensão da exigibilidade do crédito

seus próprios tributos federais.
Independentemente

uma

requisitos

facultativos, relacionados à indicação dos
tributos a que se refere a moratória, ao
número de prestações e seus respectivos
vencimentos, bem como a eventuais
garantias a serem oferecidas (art. 153, III,
CTN). Outro aspecto a ser levado em
consideração é que a moratória somente se
aplica, em regra, a créditos definitivamente
constituídos ou cujo lançamento já tenha
sido iniciado na data da lei ou despacho que
a conceder (art. 154, CTN).
Mas atenção: da mesma forma em
que a moratória é concedida, ela também
pode ser revogada pelo Fisco caso o
contribuinte não satisfaça às condições ou

tributário, prevista no art. 151, II, CTN. Ele
consiste em uma garantia ao credor da
obrigação tributária, correspondendo ao
depósito em dinheiro do valor integral
pretendido pelo Fisco, somando-se o valor
principal do tributo, seus juros e multas.
Por outro lado, o depósito também pode ser
entendido como uma garantia ao devedor,
corda, 16% trabalham com percussão, 7%
tocam piano/teclado e os 3% restante
tocam instrumentos de sopro. Isso explica
uma vez que lhe assegura o direito de
contestar o crédito tributário sem o
sofrimento dos atos de execução.
Por ser um ato voluntário do
contribuinte, ele independe de autorização,
ocorrendo de forma cumulativa a ações
judiciais

ou

procedimentos

administrativos. Sua intenção é de impedir
a execução e o curso dos juros de mora,
caso o crédito volte a ser exigível após o
término da

demanda. Assim,

se

o

contribuinte obtiver êxito, ao final do
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.07-22, 2021.
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processo ele poderá levantar o depósito

exigibilidade.

acrescido de correção monetária e juros de

processo

rendimento em conta corrente. Porém, se

ocorre com a apresentação de reclamação

restar

será

ou recurso administrativo às seções de

convertido em renda para o Fisco e o

julgamento do Fisco, conforme previsto no

crédito tributário será extinto sem nenhuma

art. 151, III, CTN.

vencido,

seu

depósito

penalidade adicional, na forma do art. 156,
VI, CTN.

A

instauração

administrativo

de

fiscal

um

(PAF)

O procedimento administrativo é
uma hipótese amplamente difundida por

O depósito do montante integral é

não envolver custas judiciais e não impedir

bastante comum na esfera judicial e pouco

posterior discussão no Poder Judiciário.

utilizado na via administrativa, embora não

Desta forma, ao conceder efeito suspensivo

seja uma condição para a discussão da

ao

obrigação tributária. Com efeito, a Súmula

contribuinte, enquanto perdurar o processo

Vinculante n. 28 do STF determinou que “é

(mesmo que em grau recursal), o crédito

inconstitucional a exigência de depósito

tributário permanecerá suspenso e não

prévio como requisito de admissibilidade

poderá ser inscrito em dívida ativa nem ser

de ação judicial na qual se pretenda discutir

executado judicialmente pelo Fisco.

lançamento

em

desfavor

do

a exigibilidade de crédito tributário”, da
mesma forma que a Súmula Vinculante n.

3.4 AS AÇÕES JUDICIAIS COM

21 estabeleceu que “é inconstitucional a

CONCESSÃO

exigência de depósito ou arrolamento

TUTELA ANTECIPADA

prévios de dinheiro ou de bens para
admissibilidade

do

recurso

administrativo”.
3.3

AS

LIMINAR

OU

A exaustão de todos os recursos no
âmbito administrativo não impede a
propositura de ação judicial para a

RECLAMAÇÕES

RECURSOS

DE

NO

E

OS

ÂMBITO

ADMINISTRATIVO

discussão da obrigação tributária. Por outro
lado, a utilização da via administrativa não
é

condição obrigatória

para

que

o

contribuinte recorra desde logo ao Poder

vez não preenchendo os

Judiciário, se assim o desejar. Mediante

requisitos para beneficiar-se da moratória e

uma ordem judicial, o requerente pode

não tendo condições de efetuar o depósito

desde já obter o mesmo efeito suspensivo

do montante integral, o contribuinte poderá

da exigibilidade do crédito tributário

impugnar o crédito tributário em via não

previsto no art. 151, incisos IV e V do

judicial, igualmente suspendendo a sua

CTN: seja pela concessão de liminar em

Uma
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mandados

de

segurança,

seja

pela

concessão de tutela antecipada em outras

resultado útil do processo, conforme art.
300 do Novo Código de Processo Civil.

espécies de ações.

Na prática, tais condições muito se

De acordo com o caso concreto, o

assemelham e podem ser traduzidas nas

procurador do contribuinte irá avaliar a

difundidas expressões latinas do meio

espécie de ação mais adequada para a

jurídico: o fumus boni iuris (ou “fumaça do

respectiva demanda judicial. Enquanto o

bom direito”, isto é, uma prova inequívoca

mandado de segurança “designa ação

da verossimilhança das alegações) e o

judicial própria à defesa de direito líquido

periculum in mora (ou “perigo da demora”,

e certo (provado de plano), e violado - ou

ou seja, fundado receio de dano irreparável

na iminência de o ser - por ato abusivo de

ou de difícil reparação). Qualquer que seja

uma autoridade que age com coação”, nas

a estratégia utilizada pelo operador do

palavras de Sabbag (2014, p.898), existem

Direito, entretanto, o resultado obtido será

outras espécies de ações ordinárias, como a

o mesmo: a suspensão dos atos executórios

ação declaratória de inexistência de relação

intentados pelo Fisco até a decisão final da

jurídico-tributária ou ação anulatória de

lide.

débito fiscal, por exemplo.
Independentemente da espécie de

3.5 O PARCELAMENTO

ação escolhida, para requerer a concessão
Muito semelhante à moratória, o

da medida suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário, o contribuinte deverá
preencher alguns requisitos obrigatórios.
Em sede de mandado de segurança, os
requisitos autorizadores da concessão de
liminar estão previstos no art. 7º, III da Lei
n. 12.016/2009, quais sejam: relevante
fundamento do pedido e perigo de
ineficácia da medida, caso não seja
deferida de imediato. Já em outras ações
judiciais, a tutela antecipada pode ser
concedida mediante o preenchimento dos
seguintes pressupostos: probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao

parcelamento é a última espécie de
suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, prevista no art. 151, VI do CTN.
Apesar de não extinguir o crédito, o
parcelamento é a forma mais usual do
devedor (que não dispõe de recursos
imediatos para efetuar o pagamento da
obrigação tributária) obter uma dilação de
prazo, com autorização para adimplemento
em prestações. Em outras palavras, como
ensina

Sabbag

(2014,

p.901),

o

parcelamento é “uma forma de pagamento
de débitos tributários, após o período de
seus

vencimentos,

normalmente

em

prestações mensais, durante alongado
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período de tempo, revestindo a natureza de

construído segundo uma lógica dedutiva,

uma moratória”.

baseada na legislação aplicável e em

Por ser um ato discricionário, o

doutrinas de autores referências na área do

deferimento do pedido de parcelamento

direito tributário brasileiro. Desta forma,

está sujeito à análise pela autoridade

este trabalho foi elaborado utilizando uma

administrativa competente para apreciá-lo.

metodologia qualitativa, de análise de

Mas uma vez concedido, o parcelamento

dados bibliográficos.

não pode ser arbitrariamente revogado,

De acordo com Fábio Appolinário

sem que o contribuinte tenha dado causa

(2012,

(por exemplo, tenha deixado de realizar o

qualitativa, a análise de dados tem por

pagamento das prestações acordadas).

objetivo a simples compreensão de um

Também

é

p.

163),

em

uma

pesquisa

considerada

fenômeno em seu sentido mais intenso, ao

inconstitucional qualquer medida do Fisco

invés de visar constituir leis genéricas ou

(como a inclusão de cláusulas no termo de

previsões válidas para a realidade futura.

parcelamento) que importem em renúncia

Neste sentido, o autor esclarece que há

pelo devedor à discussão judicial da

diversas formas para a análise de dados em

obrigação tributária, por força do princípio

pesquisas qualitativas, incluindo o método

da universalidade da jurisdição previsto no

de análise de conteúdo:

art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

O procedimento de análise denominado
“análise de conteúdo” tem por finalidade
textuais (...). O produto final de uma análise
desse tipo consiste na interpretação teórica
das categorias que emergem do material
pesquisado - muito embora essas categorias
possam já ter sido definidas a priori, segundo
alguma teoria da preferência do pesquisador.
Para que essa interpretação seja feita,
entretanto, é necessário conduzir um
processo de redução do material original, até
o ponto em que as categorias estejam
claramente visíveis” (APPOLINÁRIO,
2012, p. 165).

Apesar de não excluir a incidência de
juros e multas (art. 155-A, §1º, CTN), o
parcelamento é considerado atrativo por
conferir

um

prazo

alongado

para

pagamento em prestações diluídas, bem
como por permitir ao contribuinte a
obtenção de Certidão Positiva com efeitos
de Negativa (art. 206, CTN), muitas vezes

Com efeito, durante este estudo

exigida por clientes e para a contratação

foram pesquisados diversos referenciais

pelo Poder Público.

teóricos da doutrina jurídica e fragmentos
4.

MATERIAIS

E

MÉTODOS

(METODOLOGIA E DADOS)

da legislação brasileira já publicados, de
modo a interpretá-los e sintetizá-los nas
cinco

categorias

de

suspensão

da

O presente estudo de revisão literária
pode ser considerado normativista, por ser
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exigibilidade

dos

créditos

tributários

apresentadas no Tópico 3 deste trabalho.
Assim,

de

maneira

oposta

gestores realizarem um bom planejamento
tributário, buscando na legislação o abrigo

à

necessário

para

discutir

cobranças

tendência de projeção de cenários futuros

indevidas, reduzir montantes excessivos,

ou de constatação de fenômenos da

ou ao menos postergar o seu pagamento,

atualidade, a presente pesquisa se limitou a

em momentos de dificuldades financeiras.

apresentar as alternativas sugeridas para a
elisão

fiscal

pela

própria

Felizmente,

conforme

restou

legislação

demonstrado neste trabalho, as normas

tributária vigente - e em constante

tributárias oferecem recursos lícitos para

modificação interpretativa - de uma

suspender a ação do Fisco, de uma forma

maneira mais acessível e simplificada para

totalmente alinhada à estratégia de elisão

os leitores que não pertencem à área

fiscal. Desta forma, ao detalhar os

jurídica, mas que fazem uso de seus

dispositivos contidos no art. 151 do CTN (e

dispositivos no cotidiano das empresas

seguintes), infere-se que ao realizar a

contribuintes”.

gestão jurídica dos tributos, é preciso
avaliar as especificidades de cada caso

5.

ANÁLISE

DE

RESULTADOS

concreto, para sugerir a melhor opção ao
contribuinte.

(DISCUSSÃO)

Assim, quando a obrigação tributária
Após a análise de todas as hipóteses
previstas na legislação brasileira para a
suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários,

foi

possível

ampliar

os

horizontes com relação às possibilidades
para além do conhecido parcelamento. É
sabido

que

muitas

vezes

os

atos

executórios intentados pelo Fisco ocorrem
de forma extremamente penosa para os
contribuintes devedores, acrescida de
encargos vultuosos, o que pode ser fatal
para

muitos

pequenos

negócios

em

períodos de recessão econômica.
Ressalte-se que o intuito deste artigo
não é de um incentivo à evasão fiscal. Ao

é realmente devida, o valor exigido é
coerente, e a empresa não dispõe de
recursos

financeiros

imediatos,

o

parcelamento pode sim ser a melhor
alternativa para diluir este pagamento em
prestações mensais de menor volume. Mas
é importante lembrar que esta não é a única
opção existente.
Em casos extremos, como os de
calamidades

públicas

ou

conjunturas

econômicas imprevisíveis, é essencial que
os gestores verifiquem se as empresas não
são elegíveis a se beneficiarem de
moratórias concedidas pelas autoridades
tributárias, de maneira a não sobrecarregá-

contrário: é de reforçar a importância de os
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las com pagamentos de parcelas que

ao final da discussão judicial o contribuinte

poderiam ser licitamente postergadas para

não saia vitorioso, ele não terá que arcar

momentos menos conturbados.

com nenhuma penalidade adicional, pois o

Se, porém, houver dúvida quanto à
exigibilidade do crédito ou quanto ao
montante

devido,

outras

alternativas

depósito impedirá a execução e o curso dos
juros de mora.
Entretanto, diante

de

todas as

podem ser mais indicadas. Uma boa

possibilidades apresentadas, é possível

estratégia consiste em ingressar com uma

concluir que não há uma única fórmula a

reclamação no âmbito administrativo,

ser seguida. Uma boa gestão jurídica dos

evitando custas judiciais e impedindo a

tributos depende de uma análise mais

inscrição do débito em dívida ativa e a

profunda da tese tributária em questão e da

consequente execução fiscal.

capacidade financeira do contribuinte

Esgotados todos os recursos na via

naquele momento, para uma melhor

administrativa, ainda assim é possível

decisão com relação à estratégia a ser

requerer

da

adotada em cada caso concreto. Existem

exigibilidade do crédito tributário na via

vários caminhos a serem percorridos, mas

judicial, seja pela concessão de liminar em

todos eles levam ao mesmo destino: a

mandados

suspensão

o

efeito

de

suspensivo

segurança,

seja

pela

concessão de tutela antecipada em outras

dos

atos

executórios,

indesejáveis a qualquer empresa.

espécies de ações. Independentemente da
forma escolhida pelo advogado constituído
pela

empresa,

demonstrados

desde
os

que

sejam

requisitos

de

verossimilhança das alegações e de receio
de dano de difícil reparação, o efeito será o
mesmo:

afastar

os

atos

executórios

intentados pelo Fisco, até que a demanda

disponha

ponto,
de

Utilizando-se
bibliográfica

da

exploratória,

pesquisa
o

presente

estudo analisou o conteúdo da legislação
tributária, jurisprudência e doutrina dos
maiores juristas deste ramo no Brasil, a fim
de elencar as diferentes hipóteses de

judicial termine.
Neste

CONSIDERAÇÕES FINAIS

caso

recursos

a

empresa

financeiros

suficientes, pode ser interessante também a
realização do depósito do montante
integral, no valor total pretendido pela
autoridade tributária. Assim, mesmo que

suspensão da exigibilidade do crédito
tributário sob uma perspectiva mais
prática. A partir de uma linguagem mais
acessível às pessoas não pertencentes à
área jurídica, este trabalho se dispôs a
apresentar

outras

possibilidades

de

suspensão dos atos executórios movidos
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pelas autoridades fiscais, além do tão

151 do Código Tributário Nacional é

difundido parcelamento.

taxativo nas hipóteses de suspensão da

Embora o parcelamento seja uma

exigibilidade

dos créditos tributários,

excelente alternativa para a postergação do

portanto qualquer alternativa que extrapole

pagamento de tributos em momentos de

estes limites é considerada ilícita.

dificuldades financeiras, através da leitura

Para tanto, o presente artigo elencou

deste artigo foi possível conhecer outros

os diferentes mecanismos autorizados pela

mecanismos igualmente lícitos para obter o

legislação

mesmo efeito. Em situações de crise, como

cobranças indevidas, reduzir cobranças

calamidades

conjunturas

excessivas ou retardar o pagamento de

econômicas desfavoráveis, por exemplo, é

tributos, de maneira menos penosa para a

importante pesquisar se a empresa não

empresa. É preciso, porém, saber utilizá-

preenche os requisitos para se beneficiar de

los com prudência, para que surtam os

uma moratória concedida pelas autoridades

efeitos desejados, sem ultrapassar os

tributárias pertinentes.

limites da legalidade.

públicas

ou

tributária

para

discutir

Em outros casos, porém, onde há

Neste aspecto, é essencial que o

dúvida quanto à legitimidade da cobrança

gestor tributário conheça a realidade da

ou quanto ao valor devido, a via

empresa, o seu momento financeiro, bem

administrativa ou judicial pode ser uma

como a consistência da tese tributária que

melhor solução. Nesta hipótese, caso o

se pretende discutir. Somente após uma

contribuinte

recursos

análise conjunta destes fatores, sob os

financeiros suficientes, o ideal é realizar

aspectos tributário, jurídico e financeiro,

também o depósito do montante integral,

será possível determinar qual será a melhor

evitando assim surpresas com posteriores

estratégia a ser adotada para cada caso

encargos adicionais. Ao final da demanda,

concreto. São inúmeras as possibilidades,

estas opções poderão assegurar uma

mas todas elas devem se basear no

redução do valor da obrigação tributária

resultado

discutida ou até mesmo a conclusão pela

obrigações tributárias de forma lícita e

inaplicabilidade da cobrança.

menos onerosa para o contribuinte.

disponha

de

final:

o

cumprimento

das

De toda sorte, é essencial que o
responsável pela gestão jurídica dos
tributos da empresa esteja atento à
legislação, pois existe uma linha tênue
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir os principais obstáculos que impedem o Brasil de alcançar o status de
país desenvolvido. O excesso de burocracia, a baixa escolaridade, a insegurança jurídica e o ambiente de negócios hostil
ao empreendedorismo e à inovação, por exemplo, são barreiras que afastam investimentos e constrangem a geração de
riqueza no país. É evidente que o baixo crescimento econômico observado nas últimas décadas tem se traduzido em um
ritmo muito lento de melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, em face do notório potencial de expansão econômica.
Assim, eventos corriqueiros como a conquista do primeiro emprego, a abertura de um negócio próprio ou o desejo de se
tornar empreendedor parecem sonhos inatingíveis diante das muitas dificuldades enfrentadas pelo cidadão comum. A
análise dos entraves ao progresso brasileiro permite refletir sobre assertividade das decisões de governos até aqui, ao
endereçar os principais problemas nacionais. O texto pretende apresentar dados históricos da economia brasileira e
compará-los com os de outros países, para apontar iniciativas que poderiam destravar a geração de riqueza e finalmente
conduzir o país ao desenvolvimento.
Palavras-chave: Investimentos. Problemas Nacionais. Crescimento Econômico e Subdesenvolvimento.

ABSTRACT
This article aims to present and discuss the main obstacles that prevent Brazil from reaching the status of a developed
country. Excessive bureaucracy, low education, legal uncertainty and a business environment hostile to entrepreneurship
and innovation, for example, are barriers that ward off investments and constrain the generation of wealth in the country.
It is evident that the low economic growth observed in recent decades has translated into a very slow pace of improvement
in the quality of life of Brazilians, given the notorious potential for economic expansion. Thus, common events such as
getting your first job, opening your own business or the desire to become an entrepreneur seem like unattainable dreams
given the many difficulties faced by ordinary citizens. The analysis of the obstacles to Brazilian progress allows us to
reflect on the assertiveness of government decisions so far, when addressing the main national problems. The text intends
to present historical data on the Brazilian economy and compare them with those of other countries, in order to point out
initiatives that could unlock the generation of wealth and finally lead the country to development.
Keywords: Investments. National Problems. Economic Growth and Underdevelopment.
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1. INTRODUÇÃO
Na

temática

diplomata Roberto Campos à Carta Magna
popular

é

muito

provável que, algum dia, todo cidadão
brasileiro já se referiu ao Brasil como país
do futuro. A obra do austríaco Stefan
Zweig lançada em 1941 talvez seja caso

de 1988, chamada de dirigista e delirante
por consagrar a mentalidade demagógica e
estatizante, que aprisionou a economia
brasileira

profecia de Zweig, o que intriga boa parte
daqueles que se propõem a analisar a
trajetória econômica do Brasil é por que
com tantas potencialidades o país não
consegue se desenvolver. Para Orleans e
Bragança

(2017),

a

partir

da

independência, em 1822, as constituições
brasileiras

foram

progressivamente

limitando a liberdade de trabalhar e
empreender, em favor da cultura de
dependência estatal. Para Bodart (2017), as
constituições do século XVIII consistiam

Após

limitado,

ao

reconhecer

as

liberdades individuais, os direitos de
propriedade e os freios e contrapesos para
controle

do

poder

estatal.

Em

contrapartida, as constituições do século
XX, na visão desse autor, transformam o
governo em protagonista das mudanças
sociais, com poder para fornecer serviços
considerados essenciais, caso da educação,
além

de

permitir

intervenções

na

economia, em propriedades privadas e em
contratos. Nesse sentido, a obra de
Almeida (2018) apresenta as críticas do

do

baixo

mais

de

30

anos

da

Constituição Brasileira que prometeu um
país melhor, os indicadores econômicos e
sociais são pífios. Metade da população
não tem acesso a saneamento básico (Trata
Brasil, 2021) e nos rankings internacionais
de educação, saúde, segurança pública e de
desemprego, o país figura entre os piores.
Para Bodart (2017), a coletivização de
serviços, providos pelo Estado, se relevou
incapaz de atender à população com
qualidade; além de justificar o inchaço
estatal na forma de tributos, burocracia e
crescente regularização.
Mueller (2015) afirma que, em todo

em instrumentos de garantia de um
governo

armadilha

crescimento.

único de um livro que se tornou epíteto
nacional (Dines, 2009). Não obstante a

na

mundo, a adoção de medidas keynesianas
sempre levam à estagflação. No Brasil, a
receita do crescimento por meio do
estímulo à demanda fomentou o aumento
do

endividamento,

a

desvalorização

cambial, a letargia da atividade econômica
e a alta da inflação. Para Mueller (2013),
sempre que um governo lança mão de um
arsenal de medidas macroeconômicas para
produzir crescimento artificial, a semente
para uma enorme debilidade econômica no
futuro, é lançada. Isso explica a estagnação
da economia brasileira a partir de 2013,
24
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quando o cenário externo deixou de ser

poderiam destravar a geração de riqueza,

favorável e os gastos públicos turbinados

capaz de garantir aumento do conforto

pelo populismo fiscal saíram do controle.

material da população e qualidade de vida.

O fato é que à medida que o Estado
assumia obrigações constitucionais, sua
estrutura

expandia

com

1.2 Metodologia

mais
A metodologia utilizada nesse

regulamentações, mais burocracia e maior
tributação sobre o setor produtivo. No
caminho inverso, o espaço para as
liberdades individuais e o direito de
propriedade se estreitava, com efeitos
nocivos ao crescimento econômico. O
resultado

desse

modelo

institucional

social-democrata é o inverso do esperado.
O elevado endividamento público, as
restrições à liberdade de negociação e a
pesada carga tributária são mortais à
produtividade da economia. É por isso que

artigo

é

a

Pesquisa

Explicativa

(MARCONI; LAKATOS, 2021), onde se
pretende identificar alguns dos fatores que
reduzem a produtividade da economia
brasileira e dificultam o aumento da
prosperidade e do bem-estar de sua
população.
2. OBSTÁCULOS À GERAÇÃO DE
RIQUEZA

E

AO

DESENVOLVIMENTO
BRASILEIRO

ao invés de alcançar prosperidade e
qualidade de vida, colhe-se estagnação,
desperdício

de

potencial

e

subdesenvolvimento.

Ellery (2019) chama atenção para a
importância da correta alocação dos
recursos escassos. Se o tempo é o mais

Bishop (2016), entretanto, afirma

escasso dos recursos e a produção exige

que o Brasil ainda pode ser o país do futuro,

esforço e dedicação para ser alcançada,

em decorrência do despertar de crescentes

incorrer no erro de investir tempo e

parcelas da população para os problemas

recursos em ações e projetos que não

do Estado grande e para os benefícios da

atendam às expectativas de seus usuários e

adoção de uma economia liberal.

não elevem a capacidade de produção,
significa um desperdício irreversível de
energia humana. Nesse ponto surge a

1.1 Objetivos do Artigo

importante explicação de Mises (2012) de
Este artigo objetiva apresentar e
discutir

alguns

dos

obstáculos

que

dificultam o desenvolvimento da economia
brasileira

e

expor

alternativas

que o socialismo, além de ser utópico e
ilógico, é antieconômico. Sem o cálculo
econômico, possível apenas em uma

que
25
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sociedade livre, onde a propriedade privada

o caso brasileiro, onde o Estado funciona

dos meios de produção impera, as trocas

como agente da promoção social e

voluntárias, a cooperação humana e a

organizador da economia.

coordenação social, essenciais para a

Hoppe (2014) critica o regime

geração de riquezas, desaparecem. Por

político da democracia, a qual chama de

isso, somente na existência de um sistema

variante suave do socialismo, por transferir

de preços, onde estes são definidos a partir

renda do setor produtivo da economia para

do resultado da avaliação individual,

a burocracia estatal, que falha na alocação

baseada em uma escala de valores

dos recursos escassos e ainda cria

subjetiva, o cálculo econômico é possível e

embaraços, que deprimem a produtividade

os esforços coletivos produzem benefícios

da economia e bloqueiam a acumulação de

mútuos.

capital, elementos indispensáveis para o

Boudreaux (2017) afirma que o

desenvolvimento econômico.

sistema de preços é um engenhoso método

O fato é que a hipertrofia estatal cria

de comunicação e coordenação capaz de

grande parte dos obstáculos que mantêm a

melhorar as condições de vida humana. Os

economia

preços livres, formados a partir da

Entre as adversidades que prejudicam a

interação voluntária de bilhões de pessoas

geração de riqueza e a sonhada transição da

diferentes, informam sobre a abundância

economia brasileira para a classe das

ou escassez de bens e os métodos de

economias desenvolvidas estão o elevado

produção mais adequados. Assim, se o

déficit fiscal e o endividamento público, a

preço de determinado bem se eleva, por

desmedida carga tributária, a burocracia

exemplo, os consumidores percebem a sua

insana, a insegurança jurídica, a baixa

escassez e começam a busca por seus

escolaridade, a infraestrutura precária e o

substitutos.

baixo nível de integração comercial, que

Os produtores e empreendedores, por

brasileira

subdesenvolvida.

são examinados a seguir.

sua vez, enxergam nessa situação uma
oportunidade de aumento da produção ou
de introdução de inovações, que lhes
tragam mais lucros. A essência da geração
de riqueza é determinada por esse processo
de

mercado,

que

é

inexistente

ou

insatisfatório nas economias planificadas e
de predomínio da iniciativa estatal, como é

2.1 Déficit

fiscal

e

endividamento

público
Ziliotto

(2011)

mostra

que

o

endividamento público brasileiro se inicia
com a formação do Estado nacional em
1822. O excesso de gastos públicos e a
limitada arrecadação tributária, em função
26
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da atividade econômica, deprimida em
muitos momentos da história brasileira,

2.2 Elevada carga tributária e baixo
retorno à população

levaram diferentes governantes a optarem
Segundo

pelo endividamento público como meio de
financiamento de suas atividades. A partir
dos anos 2000, e, especialmente após a
crise mundial de 2008, com o fim do
superciclo das commodities, a trajetória da
dívida pública brasileira se torna explosiva,

estimativas

IBPT

(2021), a carga tributária sobre renda,
consumo e patrimônio, em 2021, equivale
a 40% do PIB da renda média brasileira.
Ellery (2021) acrescenta informações da
Organização para a Cooperação (OCDE) e
Desenvolvimento

como mostra o gráfico 1.

do

Econômico,

que

apresentam o Brasil como o quarto país do
Gráfico 1 - Evolução da dívida pública brasileira
como percentual do PIB

mundo que mais tributa empresas. Com
tamanha voracidade fiscal é natural que
renda

permaneça

investimentos

e

estagnada
a

poupança,

e

os
como

percentual do PIB, continuem abaixo da
média mundial (22% do PIB) e do nível
suficiente destravar o ciclo virtuoso de
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco
Central do Brasil

Geller (2021) aponta que o valor de

prosperidade na economia (quadro 1).
Quadro 1 - Investimentos, poupança e crescimento
econômico

R$ 1 trilhão de déficit público registrado
em 2020, somados aos R$ 2,07 trilhões da
arrecadação

tributária

daquele

ano,

correspondem a R$ 3,07 trilhões que
deixaram

de

financiar

investimentos

produtivos para sustentar a máquina

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco
Central do Brasil

estatal. Não deveria ser surpresa, porém, o

Não obstante tamanha drenagem de

princípio de descontrole inflacionário de

recursos para sustentação da organização

2021 e as taxas de desemprego recordes

estatal e prestação dos serviços públicos

para esse ano. Afinal, as elevadas cifras de

obrigatórios,

déficit fiscal e o montante apavorante da

Constituição, a qualidade do retorno à

dívida pública tornam arriscados os

população é considerada sofrível. Muito

investimentos produtivos, com impactos

desse revés pode ser atribuído à falta de

nos preços e na geração de empregos.

preparo na gestão dos recursos públicos e à

estabelecidos

na

27
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conduta

populista

dos

governantes

(INVESTNEWS, 2021).

potencial de crescimento de sua economia,
pois, o tempo perdido e o custo referente à
obrigação de seguir regras confusas e

2.3 Burocracia sufocante
A burocracia pode ser definida como
uma estrutura organizacional caracterizada
por regras, procedimentos, divisão do
trabalho e hierarquia que garantam a

sobrepostas,

certamente,

disposição

de

reduzem

investimento

a
e

empreendedorismo, além de favorecer a
corrupção.
2.4 Insegurança Jurídica

impessoalidade nas relações entre o Estado
e o interesse público. Para o sociólogo

A Constituição brasileira é uma das

alemão Max Weber, a burocracia seria a

mais prolixas do planeta. Desde sua criação

forma mais eficiente de uma organização.

em 1998, são mais de 5 milhões de normas

Porém, no século XVIII, quando se

editadas, entre leis tributárias, trabalhistas

acredita que o termo tenha sido criado para

e outras (IBPT, 2020). A edição de 800

designar

o

normas por dia, em média, torna a Carga

economista francês Seigneur de Gournay já

Magna brasileira uma das mais complexas,

a

confusas e de difícil interpretação de que se

repartições

considerava

como

públicas,
uma

doença

(QUEIROZ, 2014).

tem notícia. Indiscutível, portanto, que esse

No Brasil, não há empresa ou

labirinto legal traz como consequência a

cidadão que não tenha se irritado com as

insegurança jurídica e os problemas

filas de espera, atrasos ou as taxas cobradas

econômicos

pela burocracia estatal. O país tem

quantidade de regras, suas constantes

sistematicamente se destacado de forma

alterações e a infinidade de recursos

negativa no ranking de burocracia do

permitidos, a imparcialidade interpretativa

relatório

Fórum

e a falta de respeito à jurisprudência, o

Econômico Mundial (Gazeta do Povo,

tempo necessário para um julgamento

2019). Embora o tempo médio para se abrir

transitado

uma empresa tenha sido reduzido de 79,5

efetividade de algumas decisões judiciais e

para 20,5 dias, na última versão do ranking,

a usurpação do papel do poder legislativo

o país segue entre os 10 piores países nos

por parte do poder judiciário produzem um

quesitos facilidade para contratar e demitir

ambiente

pessoas, e tributação sobre a folha de

aumenta significativamente o risco das

pagamento. O peso da burocracia brasileira

decisões empresariais. Se não há confiança

é um dos principais fatores que sufocam o

nas regras do jogo, os investimentos

Doing

Business

do

dela

em

decorrentes.

julgado,

institucional

a

falta

instável,

A

de

que
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encolhem e a produção declina. Sobram
inflação,

desemprego,

corrupção

e

subdesenvolvimento (EBELING, 2014).
2.5 Baixa escolaridade e qualidade da
educação
A qualificação da mão de obra é
considerada um dos principais fatores a
impulsionar o desenvolvimento de uma
sociedade. Quando a escolaridade e a
qualidade da educação são deficientes, os
desafios de um mundo cada vez mais
competitivo
Evidente

parecem
que,

nesse

insuperáveis.
caso,

o

desenvolvimento tecnológico emperra e a
dependência científica se acentua.

Os resultados do teste PISA Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes

2),

aplicado

a

estudantes do ensino médio de 65 países
em 2012, 70 países em 2015 e 78 países em
2018, revelam a deficiência do ensino
brasileiro nas áreas de matemática, ciência
e leitura. As notas obtidas nessa avaliação
colocam o Brasil entre os países de menor
qualidade

O gráfico 2 mostra a desvantagem do

(quadro

de

ensino

no

planeta

(POLITIZE, 2020).

Brasil em relação aos vizinhos da América
do Sul no quesito escolaridade. A

Quadro 2 - Posição do Brasil no teste PISA

consequência desse menor tempo médio de
frequência às aulas é a baixa produtividade
da mão de obra brasileira, que não
consegue produzir bens de qualidade com
custo

competitivo.

compromete

a

Outro

fator

que

competitividade

da

economia brasileira é a qualidade de sua
educação, predominantemente pública.
Gráfico 2 - Escolaridade na América do Sul

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da OCDE

2.6 Infraestrutura precária
Países de grande extensão territorial
como o Brasil dependem de uma boa
infraestrutura de transportes para integrar
regiões e crescer de forma menos desigual.
No ranking de competitividade do Fórum
Econômico Mundial de 2019, o Brasil
aparece na posição 85º entre 180 países, no
quesito

infraestrutura

de

transportes

(ILOS, 2020), com destaque negativo para
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a qualidade das rodovias, conforme quadro

Comparativas, o economista inglês David

3.

Ricardo mostra que não faz sentido um país
querer produzir tudo o que consome, ainda

Quadro 3 - Posição do Brasil no ranking de
infraestrutura do Fórum Econômico Mundial.

que isso seja possível.
Como o tempo e os recursos são
escassos, focar na produção de bens nos
quais o país é mais eficiente, maximiza
seus ganhos e os excedentes gerados
podem ser usados na aquisição dos demais
bens,

que

de

outra

forma,

seriam

produzidos a custos mais elevados e com
Fonte: Elaborado pelo autor

qualidade inferior aos importados.

A infraestrutura incompatível com as

Porém, no Brasil, um poderoso lobby

dimensões do país e defasada em relação

de empresários nacionais e de sindicalistas

aos pares internacionais aumenta o custo de

pressiona o governo a impor tarifas de

produção no país. Os preços dos produtos

importações e barreiras regulatórias aos

se elevam, o que resulta em inflação e

bens importados. Esse

perda de competitividade dos produtos

dificulta os negócios com o exterior e

nacionais. Os impactos econômicos vão

obstrui

ainda

empreendimentos

além,

com

prejuízo

dos

as

protecionismo

possibilidades
em

parcerias

de
com

investimentos e da geração de empregos.

empresas estrangeiras, que permitiriam

Contratempo que poderia ser corrigido não

gerar

fosse a enorme resistência oligárquica e

tecnologia

ideológica contra a privatização das obras

(CATEL, 2016).

e da gestão dos modais de transporte no
país.

novos
e

empregos,
ampliar

transferir

investimentos

O quadro 3 apresenta o grau de
abertura, que é a soma das exportações e

2.7 Protecionismo e economia fechada

importações de bens e serviços como
percentual do PIB, de algumas das

O resultado natural da cooperação

principais economias mundiais, além da

humana é a divisão do trabalho. Por isso,

média dos países da OCDE e da média dos

desde o início dos tempos, o homem

países do mundo.

vivência

A economia brasileira, com grau de

gregária, quando as tarefas familiares eram

abertura abaixo da média mundial e dos

divididas. Na Teoria das Vantagens

países da OCDE, deixa de aproveitar os

percebeu

as

vantagens

da
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benefícios de uma economia aberta, que

Mueller (2016) mostra que à medida

absorve novas tecnologias, aumenta a

que uma economia emergente se aproxima

concorrência no mercado interno e, por

das economias desenvolvidas é preciso se

isso, auxilia no controle da inflação.

engajar em uma busca ativa por novas
tecnologias, que possam manter a trajetória

Quadro 3 - Grau de abertura econômica (2020)

de aumento da produção e inovação. Para
tanto, é necessário manter um ambiente de
negócios que estimule os investimentos
privados e a capacitação contínua da mão
de obra. Entretanto, esse autor pondera que
em países emergentes, a transição para uma

Fonte: Elaborado pelo autor

3. ALTERNATIVAS PARA ESCAPAR
DA ARMADILHA DA RENDA MÉDIA
Quando um país emergente escapa

economia competitiva e moderna encontra
uma inflexível resistência do estamento
burocrático estatal e da classe política.
Invariavelmente a velha elite, com o
auxílio

da

mídia,

de

sindicatos

e

da armadilha da pobreza e alcança a renda

beneficiários do Estado grande, reforça

média, mas não consegue manter uma

junto à população o medo da efervescência

trajetória sustentável de crescimento, é

constante

praxe dizer que o país está preso na

(SCHUMPETER, 1961).

da

destruição

criativa

armadilha da renda média. O Brasil que em

O gigantismo estatal alimenta a

2011 esteve muito próximo do limite

corrupção, o excesso de burocracia, a

superior da classificação de renda média

insegurança jurídica, a tributação aguda e o

elevada, com US$ 11.630 Per Capita,

elevado endividamento público, fatores

retrocedeu para o centro dessa faixa de

que

classificação em 2020, principalmente a

economia e que limitam investimentos e a

partir da crise econômica de 2015-2016,

geração de novos negócios. Quanto mais a

conforme o quadro 4.

economia é afastada da competição

deprimem

a

produtividade

da

empresarial, típica do capitalismo, a moeda
Quadro 4 - Classificação por faixa de renda em
Dólar Per Capita (2020).

se desvaloriza e a inflação e o desemprego
saem do controle. O resultado é um nível
de desenvolvimento muito abaixo do
potencial do país.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Assim, quando o país rechaça o

Rallo (2017) mostra que o caminho

capitalismo competitivo em favor do

da prosperidade está em criar um ambiente

capitalismo de estado, os grupos de

favorável ao investimento produtivo, como

interesse fazem pressão por uma legislação

fizeram a Suíça e Singapura. Assim,

que lhes seja benéfica e lhes proteja da

quando há limitação do poder estatal,

competição (SENNHOLZ, 2017). Sem o

estabilidade monetária (inflação baixa),

ambiente competitivo e livre, necessário

respeito à legislação, segurança jurídica,

para os novos empreendimentos e a

incentivos ao empreendedorismo e respeito

inovação, a produtividade não evolui. Os

ao direito de propriedade, investidores

investimentos declinam e não há qualquer

sentem-se seguros para arriscar e financiar

incentivo para a qualificação da mão de

novas ideias.

obra e para o desenvolvimento de

Então, os investimentos sucedem, a

atividades produtivas. A dependência da

produção se eleva, novos empregos são

proteção e da assistência estatal concentra

gerados e a prosperidade se espalha. Não

renda e poder. Nessas condições, torna-se

há

cada vez mais difícil que a economia

determinação para enfrentar as resistências

consiga escapar da armadilha da renda

das forças do atraso e atitude para colocar

média.

as mudanças necessárias em marcha.

O gráfico 3 mostra o crescimento
percentual

da

economia

segredos.

Um

Apenas

alento

para

é

a

preciso

esperada

brasileira

transformação do Brasil em uma nação

comparado ao crescimento da economia

pujante, aberta à concorrência e de

mundial, nos últimos 15 anos. É possível

igualdade de oportunidades a todos, é a

perceber que de 2014 a 2020, a economia

difusão da doutrina liberal, que aos poucos,

brasileira cresce abaixo da economia

conquista corações e mentes, ao apresentar

mundial, em um verdadeiro estado de

as vantagens das trocas voluntárias, da

estagnação.

autonomia do indivíduo, do estado de
direito e do respeito à propriedade privada

Gráfico 3 - Crescimento da economia brasileira e da
economia mundial (2007-2021)

(Experience Club, 2020). A teoria e o
empirismo mostram que as decisões
descentralizadas são muito mais eficientes
para alocar os recursos escassos, de forma
a aumentar o bem-estar da população, ao
lhe trazer conforto e prosperidade.

Fonte: Elaborado pelo autor
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O custo Brasil, em função da enorme

CONCLUSÃO

burocracia, da tributação pesada e da
O país do futuro com sua enorme
extensão territorial, cidades modernas,
grandes mercados consumidores e riqueza
natural inigualável não consegue romper as
amarras

que

o

subdesenvolvimento.

condena
Muitos

são

ao
os

obstáculos que mantêm sua economia de
imenso

potencial,

afastada

do

ciclo

virtuoso de prosperidade. A predominância
da iniciativa estatal em detrimento da livre
iniciativa privada, cristalizada na Carga
Magna de 1988, explica muitos dos
obstáculos

no

caminho

do

desenvolvimento. O gigantismo do Estado
brasileiro drena recursos preciosos do setor
produtivo, que é obrigado a sustentar
privilégios

e

desperdícios,

enquanto

enfrenta toda sorte de obstáculos à
inovação e ao empreendedorismo.
A baixa taxa de escolaridade e a
qualidade deficiente da educação, aliada a
uma legislação trabalhista arcaica e
paternalista, tornam a mão de obra cara e
pouco produtiva. Sem contar o equívoco de
uma educação dissociada da necessidade
do mercado de trabalho por mais cientistas
e bons gestores. Outra falha na formação de
mão de obra no Brasil é a insuficiente
inclinação ao empreendedorismo e a
negligência com o desenvolvimento de
cidadania e de senso crítico, necessários
para despertar a aspiração por mudanças.

infraestrutura

precária,

mantém

a

produtividade estagnada e a produção
nacional pouco competitiva e dependente
da tecnologia estrangeira. A legislação
prolixa e confusa, além da insegurança
jurídica, turbinada pelo ativismo judicial e
pela livre interpretação da letra da lei,
aumentam sobremaneira o risco dos
investimentos produtivos. A consequência
dessa barafunda legal são investimentos
tímidos diante do extraordinário potencial
de negócios do país. No final, o cidadão
comum paga a conta da indiferença das
lideranças políticas frente a mazelas como
o desemprego e a inflação. Decisivamente,
sem um ambiente de negócios estável, não
há clima para a acumulação de capital e
formação de poupança. Sem poupança e
investimentos, a produção se mantém
inerte e a concorrência não subsiste. Os
preços se elevam e as oportunidades de
trabalho tornam-se cada vez mais escassas,
com prejuízo especial aos jovens. O
desfecho

trágico

desse

enredo,

já

experimentado por alguns vizinhos da
América do Sul, é a nação submissa ao
arbítrio de governantes impassíveis em
suas torres de marfim.
Entretanto, nem tudo está perdido. O
movimento de disseminação de ideias
liberais e dos conceitos da Escola Austríaca
de economia nunca foi tão forte no Brasil.
33
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Cresce, portanto, a massa crítica que pode
produzir, em um futuro próximo, a defesa
da redução da interferência estatal na
economia e maior liberdade de iniciativa,
fundamentais para a geração de riqueza e
para a irradiação da melhoria da qualidade
de vida. É preciso colocar limites na
atuação estatal e conter a voracidade
arrecadatória, bem como cobrar o uso de
indicadores de eficiência e de resultados na
atividade pública, além de aplicar punições
mais severas nos casos de corrupção.
Somente a disciplina fiscal e o
ambiente

de

negócios

favorável

ao

investimento e à inovação serão capazes de
finalmente

romper as correntes que

prendem

o

gigante

subdesenvolvimento.

O

sul-americano
aumento

de

produtividade da economia permitirá o
acúmulo de capital, fundamental para
destravar os investimentos que aumentam
a produção, geram empregos e multiplica a
prosperidade e o bem-estar geral.
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RESUMO
O ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia causada pela Covid-19. O que provocou significativos
impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos; forçando o Brasil e o mundo a entrarem em
isolamento individual. Uma das áreas muito afetadas foi a Educação que precisou se reinventar às pressas,
sem planejamento ou preparação prévia. Em meio ao caos da pandemia, as escolas se viram obrigadas a
adotar o modelo de ensino remoto associado às ferramentas tecnológicas - sem deixar de manter ativas a
comunicação e a conexão entre a escola, os alunos e as famílias. Após um ano de muito aprendizado, de
erros e acertos, as escolas ainda enfrentam inúmeros desafios. O ano letivo de 2021 chegou exigindo uma
remodelagem no ensino, unindo aulas presenciais e remotas, por meio do uso de equipamentos digitais e
com profissionais de educação treinados para atender a nova demanda. Com base nesse cenário, nosso
projeto se propõe a auxiliar as escolas no processo de reestruturação por meio do diagnóstico e da
intervenção psicopedagógica. O objetivo é readequar a forma de aprender e ensinar de alunos e professores
para garantir maior efetividade nos processos de ensino-aprendizagem. É essencial usar o Projeto Político
Pedagógico (PPP) como ferramenta de transformação para guiar as atividades propostas no plano de ação
e facilitar o envolvimento de toda a comunidade escolar - já que a responsabilidade sobre os rumos das
escolas é de todos!
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico (PPP). Intervenção Psicopedagógica. Ensino na pandemia.
ABSTRACT
2020 was marked by the beginning of the Covid-19 pandemic. What caused significant social, economic,
political, cultural and historical impacts; forcing Brazil and the rest of the world into individual isolation.
One of the areas most affected was Education, which had to reinvent itself in a hurry, without prior planning
or preparation. Amidst the chaos of the pandemic, schools were forced to adopt a remote learning model
associated with technological tools - while maintaining active communication and connection between the
school, students and families. After a year of much learning, many mistakes and successes, schools still
face countless challenges. The 2021 school year arrived, demanding a remodeling in teaching, bringing
together traditional classrooms and remote classes, through the use of digital equipment and with education
professionals trained to meet the new demand. Based on this scenario, our project proposes to help schools
in the restructuring process through diagnosis and psychopedagogical intervention. The goal is to readjust
the way students and teachers learn and teach to ensure greater effectiveness in the teaching-learning
processes. It is essential to use the Political Pedagogical Project (PPP) as a transformation tool to guide the
activities proposed in the action plan and make easier the involvement of the entire school community since the responsibility for the directions of the schools belongs to everyone!
Keywords: Political Pedagogical Project (PPP). Psychopedagogical Intervention. Teaching in the
pandemic.
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pandêmico, exigindo a remodelagem do

1. INTRODUÇÃO

sistema de ensino: novas regras, formatos
O ano de 2020 apresentou um
cenário atípico para a educação brasileira.
A pandemia causada pela Covid-19 no
início do ano provocou o isolamento
individual

no

instituições

mundo,

forçando

educacionais

(privadas

as
e

públicas) a se reinventarem. Tornaram-se

de aulas e avaliações mais interativos, uso
efetivo de metodologias ativas e de
ferramentas
currículo

tecnológicas.
tentativa

de

se

adaptar

rapidamente a essas mudanças, muitas
instituições passaram a reproduzir, num
ambiente tecnológico, o modelo de ensino
tradicional

-

predominantemente

expositivo e instrucional, considerado
ineficaz1

numa sala de aula

física, piorando seu desempenho num
ambiente virtual.
uma realidade totalmente dependente da
internet, de plataformas de ensino e de

ao invés de conteúdo; atendendo às normas
sanitárias exigidas.
Diante desse contexto, propusemonos

a

a

falta

de

infraestrutura

adequada das instituções e de profissionais
para

atender

às

novas

demandas. Muitos estudantes também
foram prejudicados pela desigualdade na
educação: carência de dispositivos, de
internet e de comida.

esse

projeto,

de

Ensino Superior em

Gestão de

Tecnologia e Educação - em parceria com
a Fundação Aprender, para demonstrar a
importância da Psicopedagogia na situação
atual, quando as instituições estão sendo
forçadas a repensar sua estrutura e seus
processos para realinhar objetivos e metas.
desenvolvimento de ações estratégicas que
facilitem

começou,

ainda

as

mudanças,

buscando

minimizar os impactos na aprendizagem.
A assessoria psicopedagógica auxilia
essa reestruturação, envolvendo toda a
comunidade

escolar:

colaboradores,

professores, pais, alunos e a sociedade ao
redor.
Para assegurar que a comunicação
entre eles seja clara, transparente e
confiável, o Psicopedagogo conta com o

Após um ano de tentativas e erros,
2021

desenvolver

Psicopedagogia ofertado pela FAI - Centro

ambientes virtuais de aprendizagem, sem

preparados

competências

A colaboração do Psicopedagogo se dá no

O caos instalado na educação trouxe

considerar

às

do

apresentado no curso de pós-graduação em

Numa

ineficiente e

voltado

além

adequadas ao mundo real - as soft skills2,

obrigatórios o sistema de ensino - remoto e
a distância - e o uso de ferramentas

tecnológicas,

num

cenário

Projeto Político Pedagógico (PPP) documento único que contemplará todas as
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informações

de

forma

organizada,

2.1 A importância de um Projeto
Político Pedagógico

Para ilustrar esses conceitos, o

O Projeto Político Pedagógico (PPP)

projeto consistiu em realizar um trabalho

é um instrumento que reflete a proposta

psicopedagógico

da

educacional de uma escola, apresentando

instituição fictícia Escola Municipal Dra.

de forma clara seus objetivos pedagógicos,

Rita Lobato - situada à Rua José Pinto

seus valores e sua missão, adequando-se ao

Vilela, sn, Bairro Vintém, no município de

contexto no qual está inserida para

Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais,

contribuir

no cep. 37.540-000, propondo intervenções

desenvolvimento de seus alunos. Segundo

na forma de aprender do aluno e de ensinar

afirma Vasconcelos:

consolidada e de fácil acesso.

do

junto

professor,

ao

PPP

buscando

com

o

crescimento

e

o

prevenir

minimizar os efeitos da pandemia na

O projeto político pedagógico é um
instrumento teórico metodológico que visa
ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da
escola, só que de forma refletida, consciente,
sistematizada, orgânica, científica, e, o que é
essencial, participativa. (VASCONCELOS,
1995).

educação

contiver

Sua implementação está garantida na

informações claras e úteis para o progresso

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

da instituição. Sua elaboração foi baseada

Nacional

em pesquisa bibliográfica e análise de PPPs

consequência

de escolas regionais, visando a adaptação

Nacional em Defesa da Escola Pública

da

dificuldades de aprendizagem.
Assim, o projeto discorre de forma
breve sobre como o PPP pode ajudar a
sistematizada

proposta

pedagógica

tradicional ao do ensino

se

batalha

do

como
Fórum

iniciada em 1988 para instituir uma gestão

híbrido3

- modelo

democrática no ensino. De acordo com os
artigos 12 a 14 da LDB, a escola tem

sociointeracionista4,
nos

da

1996,

escola

A implementação deve seguir a
despertando

de

da

cogitado para 2021.
perspectiva

(LDB)

envolvidos

autonomia para elaborar seu PPP, bem
como a estrutura que será seguida.

o

Também conhecido como Projeto

reconhecimento de que a instituição é

Pedagógico, é um documento obrigatório

formada por toda a comunidade escolar e

que esclarece os planos de ação que a

somente atingirá seu objetivo se todos

escola

trabalharem conjuntamente.

situações apresentadas. Serve como guia

2.
TRANSFORMANDO
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

A

pretende

executar diante

das

das atividades a serem executadas durante
o ano letivo; devendo ser atualizado no
início do ano e consultado periodicamente
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para assegurar que as ações sejam

ensino e o atendimento à comunidade

colocadas em prática. Precisa ainda ser

escolar.

flexível, aberto e colaborativo para se

Deve-se evitar alguns erros, como:

adaptar aos imprevistos e às críticas e

analisar superficialmente as mudanças da

contribuições.

atualidade pelas quais a escola passou ou

O PPP deve ser criado a partir de um
diagnóstico

interno

da

ignorar as novas necessidades dos alunos.

instituição,

Um erro muito grave cometido pelas

considerando os dados de matrícula, taxa

escolas é a compra de modelos prontos ou

de reprovação, inadimplência, entre outras

cópia do PPP de outra instituição,

informações relevantes. Sua estrutura deve

prejudicando a eficácia dessa ferramenta.

contemplar os seguintes itens:

Vale ressaltar que a finalização do

• Identificação da escola;

documento não significa o fim do processo.

• Missão;

O PPP deve ser revisto periodicamente,

• Contexto na qual está inserida;

pelo menos uma vez por ano, para que a

• Indicativos sobre o aprendizado (taxas de

escola ajuste os objetivos e os prazos de
acordo com os resultados alcançados pelos

reprovação, média de notas);
• Recursos humanos (composição do corpo

Durante

docente e administrativo);
• Diretrizes

pedagógicas

alunos.

(modelo

importante

todo

envolver

o
a

processo,

é

comunidade,

pedagógico, currículo escolar, método de

compartilhando a responsabilidade de

ensino, forma de avaliação);

definir os rumos da escola. Para isso, o

• Planos de ação específicos (propostas de

Projeto Político Pedagógico deve estar de

ações para que a instituição alcance seus

fácil acesso para que toda a comunidade

objetivos e metas);

escolar conheça o documento e colabore

• Composição do conselho de pais e
mestres.
É por meio do PPP que a escola
define quais conteúdos serão ensinados e

para a sua aplicação no dia a dia. Somente
assim torna-se possível construir uma
escola cada vez melhor e mais integrada
com as pessoas ao seu redor.

de que forma, sempre considerando a
realidade social, cultural e econômica em

2.2 Como a pandemia afetou o sistema

que está inserida; sendo fundamental que

de ensino

os indicadores trazidos pelo documento
sejam usados como base para aprimorar o

O início do ano de 2020 foi marcado
pelo caos que se instalou mundialmente,
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afetando áreas como a saúde e a economia,

tiveram de se reinventar, os alunos

assim como a educação.

precisaram aprender novas maneiras de

A chegada da pandemia da Covid-19

estudar e muitos pais exerceram papel de

mostrou o quanto a educação brasileira

professor dentro de suas casas. Novas

estava despreparada para o futuro e obrigou

ferramentas precisaram ser estudadas e as

a maioria das escolas a repensar seu

incertezas sobre o futuro dos estudos

modelo de funcionamento para que não

cresceram,

deixasse de cumprir sua função, dado que

professores ansiosos.

professores e alunos foram impedidos de se
encontrar

presencialmente

devido

ao

isolamento social.

Na

deixando
tentativa

problema

pais,
de

rapidamente,

alunos

e

solucionar

o

as

escolas

adotaram o modelo de aula online, e com

O novo coronavírus fez todos

ele vieram diversas dúvidas e abordagens

perceberem a importância do uso da

desconhecidas por muitas pessoas:

tecnologia e a prática de novas vivências

● Ensino híbrido (mix de aulas presenciais

durante as aulas. Foi preciso fazer em

e remotas, fazendo uso de atividades

poucas semanas o que vinha sendo

síncronas e assíncronas);

discutido há anos, visto que antes mesmo

● Aulas síncronas (em tempo real, como

de se falar em pandemia, já era comum

nas

transmissões

ao

vivo)

ouvir de especialistas que a educação

assíncronas (com videoaulas);

ou

brasileira precisava de mudanças devido às

● Uso de metodologias ativas (práticas em

falhas no sistema de ensino.

sala de aula, cujo principal objetivo é fazer

Voltada para o modelo tradicional

do aluno o protagonista da própria

originado na era da Revolução Industrial5,

aprendizagem, participando ativamente

a realidade educacional de muitas escolas

das aulas);

consistia em carteiras enfileiradas, aulas

● Influência da Base Nacional Comum

muito expositivas, deixando professores

Curricular nas aulas (BNCC - organiza o

desmotivados, alunos indisciplinados e

que deve ser referência para os estudos em

apresentando cada vez mais dificuldades

cada ano).

escolares.

Para 2021, o rumo que a educação

Com a mudança de cenário e

tomará ainda é muito incerto, no entanto

surpreendida por uma situação impossível

muito tem se falado em oferecer um ensino

de ser prevista ou organizada, a educação

híbrido (modelo que vinha ganhando

que tanto falava em mudanças teve que

espaço

mudar

pandemia) e o uso de metodologias ativas

abruptamente.

Os

professores

poucos,

consolidando-se

na
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para

promover

uma

aprendizagem

entre família e escola foi fortalecida. O

significativa, oferecendo aos alunos mais

importante é usar desse momento para

autonomia nos estudos.

aprender a fortalecer a educação brasileira.

Mas como esse novo modelo será
empregado de agora em diante? Será que

2.3 (Re) aprendendo a aprender e a

foi o fim da educação tradicional? São

ensinar

perguntas ainda aguardando respostas.
Todo esse desconforto causado pela

Apenas está claro que não se pode mais

pandemia da Covid-19 obrigou o mundo a

voltar ao que era antes.
Os alunos pós-pandemia terão outras
urgências,

necessidades

aprendizagem

diferentes

assíncrona

com

-

atividades em ritmo próprio, foco na
experiência do aluno, desenvolvimento do
autoconhecimento, das emoções e da saúde
mental, entre outras - que não existiam
antes de viverem o ano de 2020. Isso fará o
ensino continuar passando por superações
e sendo ressignificado para que se atinja
Entre tantas dúvidas e confusões, é
certo que a pandemia tem causado muitos
educação.

Alguns

evidentemente negativos, como a privação
da convivência em sociedade e os
empecilhos para que as aulas estejam
disponíveis para todos. Mas alguns são
positivos:

assuntos

novos

foram

aprendidos, os alunos precisaram se tornar
mais

organizados,

os

professores

adquiriram mais experiências com a
tecnologia,

houve

uma

Na

melhora

na

interação entre os professores, e a conexão

educação,

professores

vivenciaram diferentes formas de ensinar e
novas ferramentas de avaliação enquanto
os

estudantes

entenderam

que

para

aprender no mundo digital é preciso
organização, dedicação e planejamento.
Com a volta às aulas em 2021, ainda na
pandemia,

faz-se

necessário

um

planejamento bem estruturado, para que
essa

um modelo de ensino eficiente.

na

ensinar, aprender e interagir.

maior

autonomia e independência, realização de

impactos

se adaptar às formas digitais de trabalhar,

retomada

organizada,

aconteça
segura

de
e

maneira
eficiente,

independentemente do modelo: presencial,
remoto ou híbrido, mas atendendo aos
protocolos sanitários locais.
Um dos primeiros passos para um
retorno eficiente será a aplicação do teste
para diagnóstico de aprendizagem no início
do ano letivo (podendo ser repetido na
metade do ano). Seu objetivo é analisar os
resultados das experiências vividas em
2020, verificar a efetividade do ensino
remoto, identificar possíveis defasagens no
aprendizado

durante

o

período

de
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quarentena e diagnosticar as lacunas no

Ausubel

-

aprendizado dos alunos. Assim será

significativa: “Se eu tivesse que reduzir

possível definir ações que garantam um

toda a psicologia educacional a um único

processo de ensino e de aprendizagem mais

princípio, diria isto: o fator singular que

efetivos, reduzindo os danos e melhor

mais influencia na aprendizagem é aquilo

contribuindo com o desenvolvimento dos

que o aprendiz já conhece. Descubra o que

alunos nesse novo ano.

ele

sabe

teórico

e

da

baseie

aprendizagem

nisso

os

seus

A realização desse diagnóstico foi

ensinamentos”. Ou seja, o professor deve

recomendada pelo Conselho Nacional de

ajudar o aluno a construir sentido pessoal

Educação. Entretanto, não deveria se

sobre o que irá aprender, de forma que isso

restringir

se transforme em significado social e não

à

esfera

acadêmica,

mas

considerar também os contextos e as

somente

apresentar

condições de aprendizagem de cada aluno,

procedimentos prontos.

conceitos

e

já que o conhecimento nasce da interação

Assim, a Psicopedagogia reflete as

com o meio tanto físico como social,

necessidades interdisciplinares do processo

segundo Piaget (1975).

de aprendizagem onde a relação sujeito e

Para Piaget e seu conceito de

objeto é irredutível, complementar e

epigênese: "o conhecimento não procede

indissociável. Macedo (2005) apresenta

nem da experiência única dos objetos nem

duas

de uma programação inata preformada no

aprendizagem: uma, em uma dimensão

sujeito, mas de construções sucessivas com

interna, de desenvolvimento do sujeito, e

elaborações

outra, como alguma questão externa,

novas"

constantes

(Piaget,

1976

de

estruturas

apud

Freitas

visões

dos

problemas

de

conhecida ou desejável para os outros.

2000:64). Isto significa dizer que o sujeito

Reconhecendo

esses

cenários,

humano é um projeto a ser construído,

Psicopedagogo

pode

pensar

assim como o objeto. Não possuem

dificuldades de aprendizagem dos alunos e

existência prévia, eles se constituem

adotar os procedimentos de intervenção

mutuamente,

mais adequados, auxiliando também os

na

interação.

Deve-se

entender por "objeto" o mundo das relações
sociais.

o
nas

professores a se reinventarem.
Percebe-se

que

reinvenção

do

Dessa forma, analisando o sujeito e

aprender é um dos grandes desafios

o sistema em que vive, será possível

trazidos pela pandemia. Enquanto os

trabalhar o desejo de aprender do aluno

alunos precisam reaprender a aprender,

que, de acordo com o americano David

entendendo que aprender é construir o
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conhecimento e não apenas absorvê-lo,

potencial

para assim tomar posse da autonomia de

transformar e transformar-se, significar e

para assim tomar posse da sua autoria de

ressignificar diferentes conceitos, noções,

pensamento6; o professor precisa aprender

competências e habilidades, a partir do

a se colocar como mediador, facilitador ou

auxílio de um mediador, é que consiste na

motivador da aprendizagem, colaborando

teoria

ativamente para que o aluno chegue aos

proposta por Feuerstein.

seus objetivos.

e

da

força

interna, conseguir

modificabilidade

estrutural

Segundo Feurstein, Rand, Hofman e

Meier & Garcia (2008) afirmam que
para Feuerstein as pessoas não nascem com

Miller

(1980),

a

Experiência

de

Aprendizagem Mediada (EAM), consiste:

uma estrutura predeterminada, ou seja,
uma inteligência que não possa ser
trabalhada e modificada. Para ele, o ser
humano consiste em um sistema aberto,
sempre suscetível a alterações e mudanças
em qualquer etapa e momento do seu
desenvolvimento.
Segundo Meier (2015), quando o

Ao caminho no qual os estímulos emitidos
pelo ambiente são transformados por um
agente mediador. Esse agente mediador
guiado por suas intenções, cultura e
investimento emocional seleciona e organiza
o mundo de estímulos para a criança. O
mediador seleciona os estímulos que são
mais apropriados e então os molda, filtra,
programa; ele determina a presença ou
ausência de certos estímulos e ignora outros
(FEUERSTEIN, RAND, HOFMANN &
MILLER, 1980).

professor faz uso da experiência de

Assim, para Feurstein (1980), o

aprendizagem mediada, de uma forma

papel do mediador é atuar entre o sujeito e

consciente, seguindo os critérios da

os diferentes estímulos oferecidos pelo

intencionalidade/reciprocidade,

a

meio, fazendo com que esses estímulos

transcendência e o significado daquele

sejam percebidos pelo sujeito de uma

conteúdo para a vida do estudante farão

forma diferenciada do que se estivessem

com que processos mentais sejam usados,

simplesmente expostos a eles, sem a

que sem o auxílio do mediador não seriam

atuação de um mediador.

possíveis.

E

são

exatamente

estes

Na mesma linha, Fernández (2001)

estímulos provocados pelo mediador que

apresenta como aspecto fundamental para

levarão o aluno ao encorajamento de

a construção do processo de aprendizagem,

buscar ir mais além, sair da sua zona de

o que ela define como modalidade de

conforto e consequentemente gerar o

aprendizagem, ou seja, o modo de alguém

aprendizado.

se relacionar com o conhecimento nas

Esta capacidade que o indivíduo tem

diferentes situações de aprendizagem. A

de sair da zona de conforto, e a partir do seu

modalidade de aprendizagem deve ser
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móvel e passível de se transformar com o

pandemia,

uso, nas relações com o ambiente.

demandas do novo sistema de ensino:

O aprender deve ser, portanto, um

novas

contemplando

regras,

formatos

também
de

aulas

as
e

processo de construção de conhecimento,

avaliações mais interativos, uso efetivo de

onde

são

metodologias ativas e de ferramentas

complementados pelos problemas sociais

tecnológicas, além de um currículo voltado

atuais e o conhecimento já construído.

às competências de soft skills, ao invés de

alunos

e

professores

conteúdo.
3.ASSESSORIA PSICOPEDAGÓGICA

A etapa de diagnóstico oportunizou
a reflexão dos diversos níveis gerenciais e

DA INSTITUIÇÃO

operacionais
A

pandemia

foi

uma

grande

catalisadora de mudanças na educação
brasileira, destruindo certezas obsoletas e
abrindo caminhos para o novo. Para se
adaptarem

ao

novo

cenário,

muitas

instituições tomaram decisões precipitadas
e sem fundamentos, num ciclo de tentativas
e erros.

administração,

corpo

docente, pessoal técnico e auxiliares sobre a situação real em que se encontra a
instituição e dos processos que estão se
desenvolvendo devido à pandemia, com a
identificação de pontos fortes e pontos a
serem melhorados. Todas as informações
devem ser inseridas no PPP de forma
consolidada, como fonte de subsídios

Entretanto, o novo ano letivo que se
inicia

-

(2021)

está

cobrando

delas

estratégias e ações mais estruturadas, que
atendam à solicitação de remodelagem do
sistema de ensino. Como consequência

necessários para a reformulação dos
objetivos e das ações, de acordo com as
demandas provenientes das mudanças
pelas quais o sistema de educação está
passando.

dessa adequação, as instituições estão
sendo forçadas a repensar estrutura e
processos e realinhar objetivos e metas.

3.1 Intervenção Psicopedagógica da
Instituição

Com base nesse contexto, esse
projeto realizou, por meio de uma

Como resultado do diagnóstico,

assessoria psicopedagógica, os processos

seguem listadas as ações propostas para

de

intervenção,

intervenção psicopedagógica tendo como

desenvolvendo ações estratégicas focadas

base o contexto da pandemia da Covid-19,

na motivação dos alunos e professores que

bem como o cronograma e ferramentas de

tiveram seu desejo de aprender afetado pela

monitoração e avaliação. Seguem também

diagnóstico

e

de
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dicas de ferramentas de apoio e de

feito, como e quanto custará. Nesse caso, o

avaliações, e tutoriais.

custo será desconsiderado (veja Tabela 1).

Para facilitar o entendimento, as

Para cada ação proposta, deverá ser

atividades propostas foram organizadas

criado

um

plano

de

ação

para

por meio da ferramenta 5W2H7 - que lista

acompanhamento e avaliação, de acordo

atividades, prazos e responsabilidade,

com a ferramenta proposta abaixo (veja a

tendo como função definir o que será feito,

tabelas 1 e 2).

porque, quem irá fazer, onde, quando será
Tabela 2. Ferramenta de acompanhamento das ações planejadas
PLANO DE AÇÃO
Nome da ação
Objetivo e resultados esperados
O que será feito?
Como será feito?
Por quem será feito?
Quando será feito?
Principais riscos para o sucesso dessa ação
Fonte: Baseado no modelo utilizado pela Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida

Tabela 3. Ferramenta de monitoramento e avaliação das ações planejadas
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO
Unidade de medida do
resultado

Meta numérica

Data limite para o alcance da meta

Detalhamento do Plano de Ação
Atividade

Responsável

Data de início

Data final

Descrição de insumos

Valor total dos insumos

Fonte: Baseado no modelo utilizado pela Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida
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Tabela 1. Ações propostas para a intervenção psicopedagógica, usando a ferramenta 5W2H

Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.1 Ferramentas de apoio ao Ensino Híbrido
Figura 1. Template de Planejamento de Aula - Ensino Híbrido
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Fonte: Baseado no template do Sistema UNO de Ensino

a) Ferramentas de criação

http://stripgenerator.com/strip/create/

● Puzzlemaker
http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/ - Gerador de palavras
cruzadas.

● Criador de Ebooks
https://bookcreator.com/
● QR code
https://www.qr-code-generator.com/
gerador de QR code.

-

● Map Fight
http://mapfight.appspot.com/ - Gerador de ● Canva
mapas.
https://www.canva.com/login - Design,
infográficos, apresentações.
● Fake iPhone Texts
http://fakeiphonetext.com/ - Mensagens de ● Wordwall
texto realistas.
https://wordwall.net - Jogos personalizados
(simples de se usar até mesmo na Educação
● Twitter generator
Infantil).
https://www.tweetgen.com/ - Tweets
realistas.
b) Ferramentas interativas
● Nuvens de palavras
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/

● Kahoot
https://kahoot.com/
interativos em tempo real.

Questionários

● Tirinhas e quadrinhos

● Quizziz
https://quizizz.com/join interativos em tempo real.

Questionários

https://edu.pixton.com/educators/
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● Gimkit
https://www.gimkit.com/ - Questionários
interativos em tempo real com acúmulo de
moeda virtual e trocas.

https://kahoot.com/
interativos em tempo real.
Quizziz
https://quizizz.com/join interativos em tempo real.

Questionários
Questionários

● Mentimeter
https://www.mentimeter.com/ - Nuvens de ● Quizlet
palavras e pesquisas.
https://quizlet.com/pt-br - Planos e roteiros
de estudos, acompanhamento, jogo de
● Nearpod
perguntas.
https://nearpod.com/ - Aulas remotas com
interação e colaboração.
● Mentimeter
https://www.mentimeter.com/ - Nuvens de
● Class Craft
palavras e pesquisas.
https://www.classcraft.com/pt/ - Gestão
interativa da sala de aula.
● Nearpod
https://nearpod.com/ - Aulas remotas com
● Plickers
interação e colaboração.
https://get.plickers.com/ - Questionários
interativos em tempo real.
● Plickers
https://get.plickers.com/ - Questionários
● Murais colaborativos
interativos em tempo real.
https://padlet.com/
● Flipgrid
https://stormboard.com/
https://info.flipgrid.com/ - Fóruns de vídeo
https://coggle.it/
interativos.
https://en.linoit.com/
● Insert Learning
● Miro
https://insertlearning.com/ - Transforme
https://miro.com/ - Mapas mentais, murais, qualquer página da web em atividade
linhas do tempo.
(extensão gratuita do chrome).
● Prezi
https://prezi.com/
Apresentações
dinâmicas.
● Flipgrid
https://info.flipgrid.com/ - Fóruns de vídeo
interativos.

● Seesaw
https://web.seesaw.me/ - Portfólio digital.
ii) Ferramentas de avaliação
● Microsoft Forms
https://www.youtube.com/watch?v=5_xLKt
MZoTk – Tutorial em vídeo do Microsoft
Forms.

● Edpuzzle
https://edpuzzle.com/ - Transforme vídeos ● Google
em aulas e monitore a interação de seus Forms
alunos.
https://www.youtube.com/watch?v=mcRb4
-wmCMU - Tutorial em vídeo do Google
Forms.
c) Ferramentas de apoio à avaliação
i) Ferramentas
formativa
● Kahoot

de

avaliação

iii) Ferramentas para correção e
rubricas
● For all Rubrics
https://www.forallrubrics.com/ - Rubricas e
distintivos personalizáveis.
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● Rubric Maker
https://www.youtube.com/watch?v=oIN_C
https://rubric-maker.com/ - Rubricas sob ZpGT6Y
medida.
https://www.youtube.com/watch?v=F9tBkg
X-5SE
● Kaizena
https://www.youtube.com/watch?v=zhYsuS
https://www.kaizena.com/ - Correção por xDV2s
voz ou anotação. Feedback digital e
instantâneo
● Prezi
https://www.youtube.com/watch?v=Ov2lY
d) Tutoriais de apoio ao usdas RMky6E
ferramentas
● Flipgrid
https://www.youtube.com/watch?v=n3jLCj
i) Tutoriais públicos
● Kahoot
VwoeA
https://www.youtube.com/watch?v=TZCa
k0t0Kf8
● Canva
https://www.youtube.com/watch?v=pfFFu https://www.youtube.com/watch?v=S87Gp-E
KCKC_cfKM
● Quizziz
https://www.youtube.com/watch?v=eWW
CONSIDERAÇÕES FINAIS
BXJjocEI
● Mentimeter
Como foi visto, em momentos de
https://www.youtube.com/watch?v=Ip0hA
crise, como no caso da pandemia da CovidYhau34
https://www.youtube.com/watch?v=5DR 19, as instituições precisam ampliar a sua
DeUybo0E
consciência da nova realidade e buscar se
● Nearpod
adequar a ela de forma organizada,
https://www.youtube.com/watch?v=D2lm
entendendo que novos problemas e
a6ph_zk
https://www.youtube.com/watch?v=sx4qC oportunidades exigem diferentes maneiras
vtoe5w
de pensar e agir. Por isso, é essencial que
● Class Craft
elas estejam abertas ao aprender,
https://www.classcraft.com/pt/ - Gestão
desaprender e reaprender.
interativa da sala de aula.
Necessitam entender também que,
● Plickers
além de tempo para digerir os problemas e
https://get.plickers.com/ - Questionários
interativos em tempo real.
de espaço de reflexão para conceituar e
assimilar as novas questões que chegam
● Murais colaborativos Padlet
https://www.youtube.com/watch?v=confundindo as pessoas, é indispensável ter
5uUe9Tzyyo
uma estrutura preparada que suporte a
https://www.youtube.com/watch?v=x38Y
hRFXryQ
reformulação de estratégias e planos de ação
● Miro

exigida nesses momentos.
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Além disso, é preciso buscar diminuir

ferramenta poderosa de transformação, já que

os impactos que essa reestruturação causará na

ele facilita o acompanhamento das atividades,

aprendizagem. Cabe a esse profissional

permitindo manter a coesão entre o que está no

realizar uma orientação educacional, propondo

papel e o que acontece na prática.

a intervenção no currículo, na metodologia de

Por meio do PPP, é possível também

ensino do professor, nas formas de aprender do

aumentar a participação e o envolvimento de

professor e no Projeto Político Pedagógico -

toda

sem confundir "intervir" com "interferir",

colaborativo, claro e acessível, ele possibilita

ciente que no intervir a intenção é de ajudar a

que todos caminhem na mesma direção,

pensar para se alcançar a resposta, enquanto no

trabalhando pelo mesmo propósito.

a

comunidade

escolar.

Quando

interferir está a manipulação da ação do outro.

Por fim, é preciso ter em mente que toda

É importante enfatizar ainda que a

crise é uma oportunidade de se reinventar. Sair

construção do PPP deve ser feita de forma

da zona de conforto e ousar ir além. É o que

consciente e responsável, seguindo o propósito

mais se deseja para a educação brasileira.

de tê-lo como um documento norteador das
ações que acontecem na instituição - uma
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RESUMO
A fim de atender as demandas dos clientes e manter-se competitivas em um mercado cada vez mais exigente, as
organizações têm buscado cada vez mais a redução de desperdícios além das fronteiras da manufatura. A aplicação de
conceitos e ferramentas do Lean Manufaturing ou Manufatura Enxuta nos ambientes administrativos ficou conhecida
como Lean Office, e consiste em um grande aliado nesta redução de desperdícios, já que as atividades administrativas
podem representar até 80% dos custos envolvidos no processo de atendimento das demandas. Neste sentido, o presente
trabalho foi desenvolvido com a metodologia de estudo de caso e propõe uma análise no setor de engenharia de projetos
de uma empresa aeronáutica sugerindo melhorias no fluxo de informação, redução do lead time e eliminação de
desperdícios através do VSM (Value Stream Mapping) e organizações de layout. Como resultado, obteve-se um
significativo aumento do TAV (Tempo de agregação de valor), melhoria das entregas no prazo ou OTD (On Time
Delivery), diminuição do lead time entre processos e melhoras na qualidade das entregas.
Palavras Chave: Lean manufaturing. Redução de desperdício. VSM. Lean Office.

ABSTRACT
In order to meet customer demands and remain competitive in an increasingly demanding market, companies have sought
to reduce waste beyond manufacturing boundaries. The application of concepts and tools of Lean Manufacturing in
administrative environments, known as Lean Office, is a great ally in this reduction, since administrative activities can
represent up to 80% of the costs incurred in meeting the demands. In this sense, the present work developed with the case
study methodology and proposes an analysis in the project engineering sector of an aeronautical company suggesting
improvements in the information flow, reduction of lead time and elimination of waste through VSM (Value Stream
Mapping) and layout associations. As a result, there was a significant increase in the Value-Added Time, improved OTD
(On Time Delivery), decreased lead time between processes and improvements in the quality of deliveries.
Keywords: Lean manufacturing. Waste reduce. VSM. Lean Office.
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1. INTRODUÇÃO
A constante busca pela melhoria dos

SHUKER, 2010). Autores como Tapping e

processos em um mundo globalizado e cercado

Shuker (2010) afirmam que o pensamento

pela competitividade leva as indústrias a

Lean nos setores administrativos passou a ser

buscarem metodologias de trabalho que

de vital importância, prioritariamente quando

possibilitem

processos

se constatou que 60% a 80% dos custos

continuamente, para que atendam de forma

envolvidos para atender a demanda de um

eficaz

cliente são de origem administrativa. A

otimizar

aos

anseios

seus
de

seus

clientes

(SCUCCUGLIA, 2006).

adaptação dos princípios Lean para os setores

Impulsionados pela necessidade de

administrativos é denominada Lean Office, que

otimizar seus processos sem investimento em

pode ser traduzido para o português como

máquinas,

Escritório Enxuto.

equipamentos,

inovação

ou

tecnologia, os gestores da Toyota, Shigeo

Este trabalho tem por objetivo realizar

Shingo e Taiichi Ohno desenvolveram o

uma análise no setor de engenharia de uma

Sistema Toyota de Produção, em inglês,

fabricante e montadora do setor aeronáutico,

Toyota Production System (TPS) (DENNIS,

por meio do mapeamento do fluxo de valor

2011).

atual

Baseada no Sistema Toyota de Produção

Value

facilitando

Stream
assim,

a

(VSM),

identificação

desperdícios

eliminação dos desperdícios assim como a

possibilitando a implementação do Lean

redução do lead time dos processos, criando

Office no setor e gerando input para o

uma cultura em seus funcionários direcionada

mapeamento do estado futuro.

corrigi-los

(WOMACK;

JONES;

ROOS,1991).

processo

de

(STP), a manufatura enxuta tem como foco a

a focar nos problemas e sugerir melhorias para

no

Mapping

administrativo,

O método de pesquisa escolhido para
pautar o presente artigo foi o estudo de caso,
que pode ser usado com diferentes finalidades

Adicionalmente, desperdícios não se

de pesquisa, tais como exploração, construção

limitam somente ao ambiente produtivo,

de

podendo ser facilmente identificados também

refinamento/extensão

nas

TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002).

áreas

administrativas

(TAPPING;

teoria,

teste

de
de

teoria

teoria

e

(VOSS;

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. Manufatura enxuta

54
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p. 53-65, 2021.

Gestão

O sistema que hoje é conhecido como

OHNO (1997) definiu sete tipos de

Lean Manufacturing nasceu ao final da

desperdícios:

Segunda Guerra Mundial, atraindo a atenção

inventário excessivo, transporte em excesso,

de todos a partir da crise do petróleo.

excesso de processamento, defeitos, espera e

Acreditava-se fortemente que “a necessidade é

superprodução. Em seguida, incluiu-se um

a mãe da invenção” (OHNO, 1997).

oitavo desperdício (LIKER, 2005

Surgiu, então, a ideia de identificar e
eliminar

os

reorganização

desperdícios
e

através

eliminação

de

da

etapas

FABBRI,

movimentos

2011),

aproveitamento

desnecessários,

relacionado
de

talentos

ao

apud
não

(recursos

humanos).

desnecessárias, atuando assim na redução de

A seguir, são ressaltados oito principais

perdas e consequentemente custos (DENNIS,

desperdícios, sendo que o excesso de produção

2011).

é considerado pela Toyota como a origem de
O

Lean

Manufacturing

ou,

em

todos os outros (JUSTA; BARREIROS, 2009).

português, manufatura enxuta, é uma iniciativa

▪Excesso de produção: produzir mais

que busca eliminar desperdícios, isto é, excluir

do que é demandado. São gastos recursos com

o que não tem valor para o cliente e imprimir

armazenamento e transporte que não seriam

velocidade à empresa (WERKEMA, 2012).

necessários caso o sistema fosse puxado;

Outro importante ponto de vista de Werkema

▪Espera: horas improdutivas, sejam do

(2012) é que a produção enxuta revolucionou

operador (quando fica ocioso), sejam da

a forma como o mundo pensava e produzia.

operação (por falta ou atraso de matéria-prima

O termo Lean foi citado originalmente

ou lotes), sejam do lote (quando precisam

no livro “A máquina que mudou o mundo”

esperar o restante do lote para seguir para a

(The machine that changedthe world), de

próxima etapa);

Womack, Jones e Roos, publicado nos EUA

▪Transporte: movimentação desnecessária

em 1990.

entre processos ou de produtos acabados;

Para Tapping e Shucker (2010), Lean

▪Processamento: processos ineficientes ou

implica em esforço contínuo visando alcançar

processos que excedam os requisitos de

um estado caracterizado pelo mínimo de

qualidade (superprocessamento).

desperdício e fluxo máximo.

▪ Estoque: acúmulo de matéria prima, Work in
Process (WIP) ou bens acabados que podem

2.2. Os oito desperdicíos

resultar em mercadorias danificadas, atrasos,
custos de manutenção de estoque, etc. O
excesso de inventário
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pode mascarar outros problemas, como

mapeada, se comparada a fluxos de materiais

desbalanceamento da produção, atraso de

na indústria.

fornecedores e falta de disponibilidade de

A aplicação dos princípios enxutos no

máquina;

setor

▪Movimentação: movimento desnecessário de

mundialmente como Lean Office (TURATI,

trabalhadores que não

2007; TAPPING, SHUKER, 2010). Roos e

▪Defeitos: produção de baixa qualidade, que
podem ocasionar perdas, reparos e retrabalhos,
que por sua vez pode ser sinal de desperdício
de

materiais,

mão-de-obra,

uso

de

equipamentos, movimentação e armazenagem;
▪Subutilização de

talentos:

habilidades,

ideias e soluções perdidas de trabalhadores por

administrativo

é

conhecida

Paladini (2013, p. 165) complementam ao
afirmar que:
O Lean Office é uma evolução adaptativa do
Lean Manufacturing, com uma diferença em
especial: enquanto no Lean Manufacturing têmse bem visíveis os cenários de trabalho, pois se
trata de processos com fluxos físicos, no Lean
Office os cenários de trabalho são muitas vezes
de difícil visualização, já que se trata de
processos envolvendo fluxos não físicos.

falta de comunicação e/ou empoderamento das
pessoas (GOVINDSAMY, 2014).

Assim sendo, o Lean Office se difere do
Lean Manufacturing (Produção Enxuta) no

2.3. Lean office

sentido de ser um modelo de gestão voltado
para processos informacionais, haja vista que

Com o passar do tempo, tornou-se cada

seu fluxo de valor não está vinculado a

vez mais notável que os conceitos do Lean

materiais,

Manufacturing ultrapassam as fronteiras de

conhecimentos

produção, sendo possível aplicá-los a qualquer

HERKOMMER, 2006), desta forma sendo

tipo de setor, inclusive o de serviço

necessária a adaptação de algumas ferramentas

(CORRÊA, 2003; MARTINS; LAUGENI,

da produção enxuta.

2012).

e

sim

a

informações

e

(HERKOMMER;

Segundo Greef, Freitas e Romanel

McManus (2003) cita que é possível

(2012, p.172), o pilar do Lean Office “consiste

relacionar os conceitos do pensamento enxuto

em propor melhorias para gerenciar o trabalho

às atividades não manufatureiras e tangíveis.

proporcionando o atendimento ao cliente no

Neste cenário, o fluxo de valor consistiria em

menor tempo possível, com a maior qualidade

um fluxo de conhecimentos e informações,

e com o menor desperdício de recursos,

sendo sua trajetória de valor mais difícil de ser

gerando custos mais baixos e competitivos”.

2.4. Transformação lean office

56
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p. 53-65, 2021.

Gestão

No cenário atual, a sobrevivência das
empresas no mercado depende da sua
capacidade de adaptar-se e atender às
necessidades dos seus clientes (CAMPOS,

(2007)

2008).
Em função disso, torna-se de vital
importância garantir a sustentabilidade dos
princípios

de melhoria.
Deve
haver
uma
implementação das propostas
de melhorias incorporadas ao
mapa futuro.
Fonte: Adaptada de Tapping e Shuker (2003) e Turati
8- Implementação dos
planos Kaizen

enxutos

ambientes

Segundo Rother e Shook (2003), o Value

administrativos, De acordo com Tapping e

Stream Mapping (VSM), ou em português,

Shuker (2010), para que haja a transformação

Mapeamento do Fluxo de Valor, é uma

do setor administrativo atual em um futuro

ferramenta

mais enxuto torna-se necessário adotar uma

compreender

metodologia

informações através de um mapa do fluxo de

composta

nos

2.5. Gerenciamento do fluxo de valor

por

oito

passos

(Quadro 1).
Quadro 1 - Oito passos rumo ao Lean Office
1- Comprometimento Deve
haver
um
com o Lean
comprometimento de todas as
partes da organização que
estão envolvidas na utilização
do Lean
2- Priorização do fluxo Deve haver uma priorização
de valor
dos fluxos de valor de
produtos ou de serviços alvos
sob a óptica do que agrega
valor ao cliente.
3- Entendimento sobre Deve haver um suporte para
o Lean
que todos possam ter um
adequado entendimento sobre
os princípios e métodos do
Lean.
4- Mapeamento do Deve haver uma construção
estado atual
do mapa de tal modo que este
forneça uma clara visão do
status atual do processo.
5- Identificação de Deve haver uma identificação
medidas
de das métricas de desempenho
desempenho Lean
que orientarão as propostas de
melhorias sob a óptica do que
agrega valor para o cliente.
6- Mapeamento do Deve haver uma construção
estado futuro
do mapa de modo que as
melhorias propostas estejam
incorporadas
ao
mapa
permitindo a visão do estado
futuro.
7- Criação dos planos Deve haver uma criação de
kaizen
planos e processos para
implementação das propostas

que
o

possibilita

visualizar

e

fluxo

material

ou

de

valor. Trata-se de uma ferramenta de simples
aplicação que orienta a mapear o caminho da
produção ou informação do início ao fim,
desenhando-se, detalhadamente, o mapa de
cada processo no fluxo de material e
informação. Posteriormente, são propostas
melhorias no processo visando à redução de
desperdícios, e um desenho representando o
mapa do “estado futuro” é proposto por Rother
e Shook (2003).
Para se aplicar o VSM para buscar um
escritório enxuto, Tapping e Shuker (2010)
propõem a utilização de símbolos ou “ícones”
(figura 1), que tem por objetivo representar as
atividades

e

fluxos

dos

materiais

e

informações, tornando o processo mais visível.
Figura 1 - Ícones do VSM
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reduzir

os

desperdícios

administrativos,

obedecendo ao seguinte fluxo:
Figura 2 - Fluxo de procedimento metodológico
Realizar
pesquisa
bibliográfi
ca e
revisão da
literatura
utilizada

Fonte: Tapping e Shuker (2010, p.1)

Os produtos ou entregas da Engenharia

O método de pesquisa utilizado no
presente artigo foi o estudo de caso, que,
segundo Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002),
pode ser usado com diferentes finalidades de
pesquisa, tais como exploração, construção de
teoria, teste de teoria e refinamento/extensão
de teoria.
Eisenhardt (1989) afirma que os estudos
de casos normalmente combinam múltiplos
métodos de coleta de dados, tais como
de

Elaborar
proposta
do estado
futuro
Value
Stream
Mapping
(VSM)
do futuro

Fonte: Elaborado pelos autor (2020)

3. METODOLOGIA

documentos

Definir o
processo
na
empresa a
ser
estudado

Mapear o
estado
atual
através do
Value
Stream
Mapping
(VSM)

arquivo,

entrevistas,

questionários e observações. Voss, Tsikriktsis
e Frohlich (2002) acreditam que o ponto de

são principalmente os desenhos, relatórios e
processos para montagem e fabricação de
peças

de

aeronaves.

Estes

pacotes

de

entregáveis denominam-se Projetos, que,
quando ligados a uma estrutura de produtos
(EPRO), resulta na aeronave customizada para
o cliente final.
É importante ressaltar que todo projeto
segue uma estrutura pré-determinada em que
são separados pacotes de desenhos e relatórios.
A estrutura de um projeto está representada na
Figura 3.
Figura 3 - Estrutura de um Projeto

inicial para o estudo de caso é definir a
estrutura da pesquisa.
O presente estudo de caso tem por
objetivo realizar o mapeamento do estado atual
do departamento de Engenharia de Projetos de
uma empresa do ramo aeronáutico através da
ferramenta Value Stream Mapping (VSM) e
propor uma situação futura mais enxuta para o

Fonte: Elaborado pelo autor

fluxo de processos e informações a fim de
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Antes de se dar início a um projeto, algumas

Antes de se dar início a um projeto,

etapas precisam ser respeitadas, a fim de

algumas etapas precisam ser respeitadas, a fim

atender

cliente,

de atender as necessidades do cliente,

assegurando assim um produto de qualidade,

assegurando assim um produto de qualidade,

com segurança e custos respeitando o

com segurança e custos respeitando o

orçamento previsto. Na Figura 3, é possível

orçamento previsto. Na Figura 3, é possível

visualizar de maneira macro as etapas para

visualizar de maneira macro as etapas para

as

necessidades

do

desenvolvimento de um novo projeto, desde o
4. APLICAÇÃO

recebimento de um pedido, até o início de sua

O presente estudo, que consiste na
aplicação dos conceitos de Escritório Enxuto

produção.
Figura 4 - Fluxo do novo Pedido

no departamento de Engenharia de uma
empresa do ramo aeronáutico, terá início na
demonstração

da

situação

atual

do

departamento, passando pela análise dos
desperdícios, escolha da família de produtos e
processo de melhoria. Uma vez definido o
processo este será mapeado e demonstrado

Fonte: Elaborado pelo autor

através do VSM do estado atual. Serão então
avaliadas as propostas de melhorias e

Na ETAPA 1, ocorre o input da área

ferramentas aplicáveis para então apresentar a

comercial através da divulgação do Pedido

proposta do VSM do estado futuro.

Cliente (PC) para toda a empresa. Esta
divulgação

ocorre

após

a

reunião

de

4.1 Objeto de estudo - a empresa e seus

lançamento com os setores envolvidos no

processos

projeto e produção da aeronave. O Pedido
Cliente detalha pontos específicos do contrato

O objeto de estudo do presente trabalho
é o setor de engenharia de uma indústria do

como o modelo de aeronave, prazos de
entrega, equipamentos e opcionais vendidos.

ramo aeronáutico que tem como escopo a

Na ETAPA 2, de posse do Pedido

customização de aeronaves civis. O setor da

Cliente, a divisão da engenharia que é

Engenharia

pelo

responsável por definir a configuração da

desenvolvimento de produtos e processos,

aeronave e a estrutura de produtos (EPRO),

além de apoiar a indústria de fabricação de

avalia a necessidade de novo desenvolvimento

é

responsável

ou projeto. Caso se trate de um projeto já
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existente no catálogo da empresa ele segue

desperdícios na etapa de desenvolvimento do

diretamente para ETAPA 3 com a validação do

projeto.

projeto na EPRO e ETAPA 7 para início de
fabricação e montagem.

4.2.2 Comprometimento com o Lean

Quando se trata de projeto novo, que não
É preciso que os envolvidos em um

esteja presente no catálogo da empresa, ou
seja, ainda certificado para instalação, seguese para a ETAPA 4, sendo emitida uma
Solicitação de Engenharia (SE). Esta SE é o
meio de comunicação eletrônico entre a
divisão de configuração da engenharia e a
divisão de desenvolvimento. Nele, o emitente
descreve qual impacto do novo projeto na
aeronave

como:

desempenho,

peso

processo de mudança tenham conhecimento e
comprometimento com a busca dos resultados.
Os

envolvidos

neste

projeto

estavam

engajados na busca pela eliminação dos
desperdícios e aumento da produtividade da
organização.
4.2.3 Escolhendo o fluxo de valor

e

elétrica,

O fluxo de valor escolhido foi a ETAPA

intercambialidade e projeto estrutural. A SE

5 (Projeto), dada a sua relevância no

segue

de

cronograma de entrega da aeronave e por

desenvolvimento e aprovação do projeto

apresentar desperdícios como estoque, espera

(ETAPAS 5 e 6) e é alimentado com

e defeitos ou correções.

balanceamento,

carga

aberta

informações

durante

para

o

as

etapas

histórico

do

desenvolvimento.
Finalmente, após aprovação do projeto
na ETAPA 6, este é ligado a EPRO e liberado
para produção na ETAPA 7.

O desperdício de estoque é referente ao
acúmulo de desenhos e processos aguardando
aprovação.
O desperdício de espera foi identificado
na elaboração dos processos, que aguarda a
aprovação

4.2.1 A escolha do processo para estudo de
caso

do

desenho

para

iniciar

as

atividades. O tempo de espera pode aumentar
consideravelmente se durante a etapa de

Com base na definição dos conceitos
teóricos de lean office a serem aplicados neste
estudo de caso, foi realizada a implementação
dos oito passos propostos por Tapping e
Shuker (2003) e na sequência analisadas
oportunidades de melhoria para reduzir os

aprovação do desenho houver algum erro
(desperdício de defeito) e este necessite
retornar para elaboração, o que aumenta
consideravelmente o lead time do projeto.
Outros desperdícios foram percebidos e serão
detalhados no decorrer deste artigo e na
60
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elaboração do Mapa do Estado Atual (VSM

passos em preparação do VSM conforme

Atual).

podemos visualizar no quadro 02.

4.2.4 Aprendendo sobre o Lean

Quadro 2 - Visão geral dos processos.

Os envolvidos no projeto possuem treinamento
básico de Lean dado pela própria empresa,
conceitos de 5S, kaizen e layout, e, portanto,
estão aptos a contribuir na jornada Lean Office.
4.2.5 Mapeamento do estado atual
Após a escolha do processo a ser
implantado as melhorias e redução de
desperdícios, iniciou-se o mapeamento do
estado atual deste processo. Este mapeamento
foi

construído a

partir de coletas de

I.
Relação dos Processos:
● Elaboração do desenho;
● Aprovação do desenho;
● Análise crítica do desenho;
● Estrutura de operações;
● Aprovação das operações.
II.
Coleta de tempos:
● Lead time médio de atendimento
● Tempo médio de espera entre processos
III.
Atributos de cada processo:
Elaboração do desenho
✔ Realizar desenho de 1 componente: 2,33d;
✔ Cada conjunto pode ser composto de desenho
elétrico e desenho mecânico;
✔ Postos de trabalho em paralelo.
Aprovação do desenho
✔ Realizar a revisão e divulgação do desenho: 0,5d;
✔ Não existe colaborador dedicado para aprovação,
utiliza-se um engenheiro;
✔ Não pode ser o mesmo engenheiro responsável por

informações em forma de um brainstorming

elaborar o desenho.

com todos os envolvidos para entender quais

Análise crítica do desenho
✔ Realizar análise crítica do projeto: 0,5d;
✔ Análise realizada pela mesma equipe da estrutura
de operações (índice de rejeição dos desenhos: 7%);
✔ Desenhos reprovados retornam para primeira
etapa.
Estrutura de Operações
✔ Realizar a estrutura de operações de um conjunto:
1,66 d;
✔ Cada conjunto pode ser composto de desenho
elétrico e desenho mecânico.
Aprovação de operações
✔ Realizar a revisão e divulgação da estrutura de
operações: 0,5d;
✔ Não existe colaborador dedicado para aprovação.
Utiliza-se um outro engenheiro;
✔ Não pode ser o mesmo engenheiro da estrutura de
operações.

os problemas e tempos de cada etapa do
processo.
Dados
indicadores

referentes
de

aos

desempenho,

principais
ou

key

performance indicators (KPI) do setor foram
analisados para determinação do takt time,
lead time total e quantidade de retrabalhos.
Também foram observadas, na rotina de
trabalho, as interrupções devido a outros inputs
como cotação, suporte técnico ou problemas
nas ferramentas de trabalho assim como a

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

movimentação do colaborador em busca de

A partir destas informações construiu-se

informação ou documentos e mudanças de

o Value Stream Mapping (VSM) do estado

escopo ou prioridades.

atual, contendo os dados coletados, bem como

Com uma visão geral dos processos, lead

os resultados das seguintes métricas: Total

times e desperdícios, foram seguidos alguns

Lead Time (TLT), Tempo de Ciclo Total
(TCT) e Taxa de Valor Agregado (TVA).
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Figura 6 - Vallue Stream Mapping (VSM) do estado
atual

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 3 - Fases para aplicação do Valleu Stream
Mapping (VSM) do estado futuro
I.
Conhecer a demanda do cliente:
● Takt time
● Recursos de pulmão e segurança
● Resolução imediata de problemas
● Organização, ordem e limpeza
II. Estabelecer fluxo contínuo:
● Apenas o necessário
● Quando necessário
● No custo necessário
III. Nivelamento de carga
● Kanban
● Heijunka
● Gestão Visual
Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

4.2.6 Identificando as métricas Lean
As métricas adotadas na presente

O Mapa do estado futuro propõe que
para

cada

desperdício

identificado seja

pesquisa foram: Tempo de Ciclo Total (TCT),

realizada uma melhoria, a fim de, reduzir os

o Lead Time Total (TLT) e a Taxa de valor

desperdícios mapeados no processo.

agregado (TVA). O TCT é o resultado da soma

Optou-se por iniciar pela alteração de

dos tempos de ciclo de cada atividade, já o

layout e 5S digital, que propiciou as seguintes

TLT se apresenta como “o total dos tempos de

melhorias:

ciclo de todos os processos individualizados

- Segregação de documentos obsoletos

dentro do fluxo de valor do Lean Office

em pastas de arquivos de consulta, reduzindo o

acrescido dos tempos de espera existentes

tempo de busca e diminuindo a probabilidade

entre cada processo” (TAPPING; SHUKER,

de erros por uso de dados incorretos;

2010, p.84). Ainda de acordo com Tapping e

- Organização das pastas por projeto e

Shuker (2010), a TVA é a razão do tempo total

assunto a partir de um padrão pré-estabelecido

de ciclo dividido pelo lead time total.

e previsto em procedimento interno;
- Liberação de espaço na rede para novos

4.2.7 Mapeamento do estado futuro
A partir do mapa de estado atual foi

documentos.
Outra melhoria relacionada a layout e arranjo

possível identificar as atividades com maior

funcional foi à integração das etapas de

índice de desperdício ou que não agregam

aprovação e análise crítica do desenho criando

valor ao cliente. E então elaborar a proposta

uma célula integrada com engenheiros de

de mapa do estado futuro, seguindo 03 fases

desenvolvimento e processos, o que possibilita

para aplicação do Vallue Stream Mapping

mais agilidade e qualidade aos documentos,

(VSM) do estado futuro.

pois qualquer necessidade de alteração é feita
antes da aprovação e de seguir para as etapas
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de EPRO e Certificação evitando custos
adicionais e atrasos na Certificação.

A figura 7 demonstra que é possível uma
melhoria significativa dos resultados quando

É importante ressaltar que a integração

se tem uma métrica bem definida e que permite

das etapas de estrutura e aprovação de

a verificação e ajustes necessários no processo

operações gerou um aumento de qualidade e

de eliminação dos desperdícios.

produtividade ao processo. Esta etapa é de
extrema importância porque é nela que são

Figura 7 - Métricas Lean adotadas

definidas as operações de montagem que irão
compor a EPRO e alimentar o sistema de
planejamento de materiais e recursos da
produção

através

do

software

de

Manufacturing Resource Planning (MRP).
Demais melhorias como implementação
do quadro de gestão a vista, caneletas FIFO
(First In First Out) entre os processos ajudam
as suportar e acompanhar as etapas e células

Fonte: Elaborado pelo autor

CONCLUSÃO

criadas, além do incentivo a melhoria contínua
Concluiu-se

com a continuidade do 5S e implantação de

que,

por

meio

da

planos KAIZEN. Na figura 6 é possível

metodologia proposta por Tapping e Shuker

verificar todas as melhorias propostas no

(2010) e aplicando os conceitos do Lean

Vallue Stream Mapping (VSM) do estado

Office, é possível eliminar desperdícios e

futuro.

trazer

benefícios

significativos

para

departamentos administrativos. A elaboração e
Figura 6 - Vallue Stream Mapping (VSM) do estado
futuro

análise do mapa do estado atual permitiu
enxergar os pontos de desperdício, que não
agregam valor ao cliente, dando subsídios para
avançar com o projeto de transformação e com
as propostas de melhorias.
Uma vez validadas as propostas e de posse do
VSM do estado atual, pode-se obter reduções
de lead time, melhor TAV e eliminação de
desperdícios, além de aumento de qualidade e

Fonte: Elaborado pelo autor

melhoria no ambiente de trabalho, o que foi
representado no VSM futuro.
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O Lean Office, quando implantado e
enraizado

na

cultura

da

empresa

ou

MARTINS,
P.;
LAUGENI,
F.
P.
Administração da produção. São Paulo:
Saraiva, 2012. (Série Fácil)

departamento, pode trazer muitos benefícios se
aliando a gestão de projetos para alcançar
resultados de maneira rápida, barata e
eficiente. A cultura do 5S e a melhoria
contínua,

através

de

eventos

McMANUS, H. Product development value
stream analysis and mapping manual
(PVDMS): alpha draft. Lean Aerospace
initiative. Cambridge: Massachusetts Institute
of Technology, 2003.

Kaizen,

fomentam o desenvolvimento e busca pela

OHNO, T. O sistema Toyota de produção.
Porto Alegre: Bookman, 1997.

excelência.
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RESUMO
Este artigo aborda, por meio de um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte do Vale da Eletrônica, a relevância
da objetividade para as tomadas de decisões de maneira categórica e realista, quando associada à subjetividade, ademais,
tão presente nos processos organizacionais. Apresentar informações que sejam oriundas de dados mensuráveis, demonstra
domínio da situação pelo emissor, além de um entendimento maior e credibilidade por parte dos receptores. Ao receber
uma informação delineada e com objetivos claros, a comunicação entre as partes envolvidas, torna-se mais eficaz,
agilizando os processos e proporcionando visibilidade maior. Usar de métodos que ofereçam essa objetividade nas
informações estratégicas de uma organização, não depende do porte da empresa. Este artigo objetiva-se apresentar, que
qualquer empresa pode aplicar em sua gestão e tomada de decisão, simples estratégias de controles que serão suporte às
decisões, trazendo desempenhos favoráveis e ganhos consideráveis. Pautar decisões em medições, mediante indicadoreschave existentes, mostra que gestores possuem habilidades visionárias e assertivas, condizentes com os melhores
resultados no processo geral. Os KPIs são cruciais para traçar limiares da organização e por meio deles estabelecer uma
comunicação estratégica, ágil, segura, transparente e objetiva. Eles podem ser aplicados a qualquer processo dentro de
uma empresa, pois facilmente, quando bem elaborados, podem ser bem compreendidos, auxiliando diretamente as
tomadas de decisões pelos gestores, sejam elas em qualquer âmbito organizacional, em uma empresa de pequeno, médio
ou grande porte. Pode ser percebido por este artigo, a importância dos controles dos resultados, estando os gestores aptos
às mudanças necessárias.
Palavras-chave: Empresa de Pequeno Porte. Indicadores-chave. Tomada de Decisão.
ABSTRACT
This article addresses, through a case study in a small business in Vale da Eletrônica, the relevance of objectivity for
decision-making in a categorical and realistic way, when associated with subjectivity, which is, moreover, so present in
organizational processes. Presenting information that comes from measurable data demonstrates the issuer's mastery of
the situation, in addition to greater understanding and credibility on the part of the receivers. Upon receiving information
outlined and with clear objectives, communication between the parties involved becomes more effective, streamlining
processes and providing greater visibility. Using methods that offer this objectivity in the strategic information of an
organization does not depend on the size of the company. This article aims to present, that any company can apply in its
management and decision making, simple control strategies that will support decisions, bringing favorable performances
and considerable gains. Guide decisions on measurements, using existing key indicators, shows that managers have
visionary and assertive skills, consistent with the best results in the overall process. KPIs are crucial for tracing
organizational thresholds and through them establishing strategic, agile, secure, transparent and objective communication.
They can be applied to any process within a company, as easily, when well prepared, they can be well understood, directly
aiding decision-making by managers, whether in any organizational scope, in a small, medium or large company . It can
be seen in this article, the importance of controlling the results, with managers being able to make the necessary changes.
Keywords: Small Business. Key Indicators. Decision Making.
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1. INTRODUÇÃO

Baseado nesta perspectiva, um modelo de

Diante da abertura dos mercados, pela
globalização, consequentemente aumento de
competitividade, medir o desempenho dos
departamentos é de suma importância para o
desempenho favorável de uma organização. Tais
medidas auxiliam os líderes em uma gestão
estratégica, onde conseguem identificar falhas
nos processos ao implementá-las tornando-os
mais efetivos. A melhor forma de fazer isso é
implantando os Key Performance Indicators
A avaliação do desempenho da gestão das
organizações continua sendo uma atividade
fundamental na gestão empresarial, visando
subvencionar o processo decisório da empresa.
Nesse cenário, os indicadores de desempenho
papel

substancial,

por

se

caracterizarem como mecanismos capazes de
Definir bem KPIs é fundamental para a
estratégia de gestão de qualquer empresa,
As organizações estão cada vez mais
imersas em ambientes turbulentos e complexos,
devido ao crescente processo de inovação
tecnológica, facilidade de entrada de empresas
faz com que estas estejam de olhos abertos e
atentas aos seus ambientes externos e internos,
por meio de implementação de novas estratégias,
pontualmente.

controlando

estratégia, para o monitoramento e controle do
desempenho, para comunicar a posição da
empresa interna e externamente, para influenciar
o comportamento e ações dos seus empregados e
facilitar

a

aprendizagem

organizacional

(FRANCO-SANTOS et al, 2004).
As principais características de um modelo
existência

de

medidas

individuais

que

quantifiquem a eficiência e eficácia de ações de
um grupo de indivíduos, estabelecidas para
atender à necessidade de uso de informações
gerenciais; ii) o conjunto de medidas individuais
inter-relacionadas que permitem a medição da
organização como um todo e que definem um
de

medição

de

desempenho,

estabelecidas por meio do uso de um modelo que
determine os relacionamentos e objetivos do
sistema como um todo, iii) a relação entre o

independente do seu porte.

e

ferramenta importante para a administração da

sistema

fornecer amplas informações.

monitorando

crucial para as organizações, por ser uma

de medição de desempenho são as seguintes: i) a

(KPIs) para otimizar a gestão organizacional.

assumem

mensuração de desempenho exerce um papel

as

operações

sistema de medição de desempenho e as pressões
por desempenho, exercidas pelo ambiente
interno e externo em que a organização que o
utiliza está inserida (GOESSLER, 2009).
Pautados

nestas

características,

os

indicadores de desempenho dão suporte na
gestão estratégica organizacional, pois além de
monitorarem a empresa como um todo, auxiliam
nas tomadas de decisão e no desenvolvimento
dos planos de ação.
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Esse artigo tem por objetivo demonstrar

análise dessas informações, até chegar a uma

que pequenas empresas, situadas no Vale da

conclusão ou resolução de um problema de

Eletrônica, no sul de Minas Gerais, que fazem

pesquisa levantado. No geral o estudo de caso

uso dos KPIs como ferramentas de gestão

levanta e representa a estratégia quando se

estratégica, apresentam melhores resultados em

colocam questões do tipo “como” e “por que”,

relação às que ainda não implantaram esse

quando o pesquisador tem pouco controle sobre

recurso em seus processos.

os eventos e quando o foco se encontra em

De uma maneira mais específica, o artigo
apresenta

resultados

ferramenta

de

da

gestão

utilização
medição

contexto da vida real.

do

Foram apresentadas variáveis qualitativas,

desempenho e o sucesso da empresa. Através

abstraídas pelos pesquisadores por meio de

dessa ferramenta, gestores puderam entender o

observação pontual, do comportamento da rotina

que está funcionando e o que não está e

de cinco pequenas empresas no Vale da

perceberam

Eletrônica, em um determinado período de

a

para

desta

fenômenos contemporâneos inseridos em algum

necessidade

modificações

para

estabelecidos

e

atingir
assim

de

rápidas

os

objetivos

gerar

vantagem

competitiva em relação as outras organizações.

tempo.
Atrelado ao comportamento observado, foi
perceptível o impacto que uma rotina gerencial
convencional, pode causar nos resultados de

2. METODOLOGIA

desempenhos de uma empresa, seja ela de
pequeno ou grande porte.

A pesquisa foi constituída de um estudo de
caso. Desta forma, as inferências extraídas da
amostra devem ser inerentes a ressalvas em
função das limitações desse tipo de abordagem
(KERLINGER, 2003).
Segundo Yin (2010, p. 39):
(...) o estudo de caso é uma investigação empírica
que investiga um fenômeno contemporâneo em
profundidade e em seu contexto de vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno
e o contexto não são claramente evidentes.

Para proceder à coleta dos dados, firmouse laços de convivência próxima com os gestores
destas

empresas,

possibilitando

trocas

de

experiências, ampliando o campo de observação.
O registro do que foi observado durante a
pesquisa, foi crucial para a fundamentação
amostral. Para a análise dos dados, foi adotada
uma estratégia baseada na realização de um
levantamento bibliográfico sobre o tema em
questão, substanciando a importância dos

Ainda para Yin (2010), o estudo de caso é
uma maneira de se fazer pesquisa em uma
determinada ciência, através do levantamento e

registros e controles internos nas organizações.
Partiu-se

do

pressuposto

de

que

informações bem elaboradas e constantes
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monitoramentos das operações, repercutem

embasamento teórico em que se baseará o

diretamente nos resultados, de uma maneira

trabalho”. Está claro que a pesquisa bibliográfica

eficaz. Por este motivo sugeriu-se adaptação de

constitui geralmente o primeiro passo de

métodos simples às estratégias de gestão.

qualquer pesquisa científica. Marconi e Lakatos

Entende-se que o microempreendedor precisa ter

(2008, p.83) num conceito mais atual descrevem

um mínimo de noção de instrumentos que

que a pesquisa bibliográfica “é um apanhado

proporcionem controle de seus processos e

geral sobre os principais trabalhos já realizados,

ativos.

revestidos de importância por serem capazes de

Segundo Gil (2008) a pesquisa é o processo
formal e sistemático de desenvolvimento do

fortalecer dados atuais e relevantes relacionados
com o tema”.

método científico. Entende-se que a pesquisa é

Observação pessoal dos autores e de

um processo contínuo de construção do

pessoas ligadas a diversos setores das empresas,

conhecimento que tem como objetivo principal

contribuíram

para

gerar novos conhecimentos, realizada como

informações,

bem

atividade planejada em busca de riqueza

empresariais

vivenciadas

científica. Marconi e Lakatos (2008) concordam

complementaram os instrumentos de coleta de

e vão além. “Pesquisa, portanto, é um

dados e informações gerando o estudo de caso.

levantamento
como

das

experiências
dia

a

dia,

de

Logo, o estudo de caso foi aplicado ao

pensamento reflexivo, que requer um tratamento

abordar um contexto cotidiano de cinco empresas

científico e se constitui no caminho para se

de pequeno porte no Vale da Eletrônica, levantando

conhecer a realidade ou para descobrir verdades

questões sobre o diferencial em seu modelo de

parciais”. Neste trabalho foi utilizada a técnica de

gestão e resultados de desempenhos, daquelas que

pesquisa bibliográfica, pois foram levantados

fazem, em relação as que não fazem, uso dos KPIs.

procedimento

formal,

com

método

dados em livros e artigos tendo seu embasamento
teórico em obras já publicadas.
Para os autores Cervo e Bervian (1996, p.
55) “a pesquisa bibliográfica como uma pesquisa
que procura explicar um problema a partir de
referências teóricas publicadas em documentos”.
Complementando, Amaral (2007) informa que
“pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental
em todo trabalho científico que influenciará as
etapas de uma pesquisa, na medida em que der o

3. EMPRESA DE PEQUENO PORTE
As microempresas e empresas de pequeno
porte (MPE) são de grande importância para a
economia brasileira, pois elas representam um
grande percentual no número de empresas
nacionais e uma grande contribuição na geração
de empregos com carteira assinada e no
desenvolvimento econômico no país (SEBRAE,
2013).
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Segundo Neto e Teixeira (2011), apesar do
importante

papel

representado

faturamento anual de, no máximo, R$ 900 mil

pelas

por ano. Já as pequenas deviam faturar de R$900

microempresas e empresas de pequeno porte,

mil a 4,8 milhões anualmente para fossem

estas não possuíam critério único universalmente

enquadradas no simples Nacional (BRASIL,

aceito para defini-las.

2016).

Vários indicativos podiam ser utilizados

Ghilardi (2011) apresenta que as MPE são

para a classificação das microempresas e

essenciais

para

o

crescimento

e

o

empresas de pequeno porte na economia do

desenvolvimento econômico de qualquer nação.

Brasil, que foi definida de duas maneiras por

No entanto, grande parte das novas empresas

diferentes órgãos: a primeira foi pelo valor da

encerravam suas atividades nos primeiros anos

receita bruta anual e a segunda foi pelo número

de funcionamento.

de pessoas ocupadas. Definições recorrentes do

As empresas que entraram em operação em

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

2010 criaram mais de 1 milhão de empregos

Empresas

assalariados naquele ano, além de ocuparem 1,27

(SEBRAE)

que

consideravam

microempresas aquelas que empregavam até 9

milhão

de

pessoas

como

sócios

ou

pessoas para comércio e serviços ou até 19

proprietários. Os setores que geraram mais vagas

pessoas para indústria e construção. Ainda,

assalariadas foram o do comércio (364.701

segundo o SEBRAE (2012), as pequenas são

vagas, ou 35,6% do total), o da indústria de

aquelas que empregavam de dez a 49 pessoas

transformação (151.965, ou 14,8%) e o da

para os setores de comércio e serviços e de 20 a

construção civil (150.265, ou 14,7%). As

99 pessoas no caso de indústrias e empresas de

informações foram do estudo "Demografia das

construção, conforme a tabela abaixo.

Empresas 2010", divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
dados foram de 2010, mas só foram liberados
agora pelo IBGE (2021). O levantamento foi
feito a partir das informações do Cadastro
Central de Empresas (Cempre).
Em 2010, o Brasil tinha 4,5 milhões de
como

empresas ativas, ocupando 37,2 milhões de

microempresas, baseada na lei geral das MPE

pessoas, sendo 30,8 milhões (82,9%) como

(LEI Complementar nº 155/2016, entrou em

assalariadas e 6,4 milhões (17,1%) na condição

vigor 2017) sancionada pelo presidente Michel

de sócio ou proprietário. A idade média dessas

Temer em out/16, as que possuíam um

empresas era de 9,7 anos, segundo o

Ainda

são

caracterizadas
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levantamento. Essas empresas pagaram um total

geralmente ligados ao fraco desempenho de

de R$ 566,1 bilhões em salários e outras

processos. Para ele, os gestores devem estar

remunerações nesse ano, Informações que

atentos a algumas coisas muito importantes, não

elevaram a relevância de propor estratégias que

bastando conhecer uma determinada ferramenta,

auxiliassem as MPE a terem sustentabilidade no

porém saber discernir onde e quando usá-la. O

mercado onde estivessem inseridas.

uso de ferramentas administrativas dissociado de

O SEBRAE apontava, também, índices de
sobrevivência das MPE, conforme os gráficos

uma cultura adequada não costuma trazer
resultados duradouros (MEIRELES, 2001).

abaixo de um estudo mais recente realizado em

Ainda

2012, onde foram analisados dados dos anos de

ferramentas

2008 a 2012.

predominantemente, são usadas para identificar,
observar

Meireles

e

(2001)

apresenta

administrativas

que,

analisar

problemas

em

uma

organização, auxiliando os gestores em seus
processos gerenciais. Segundo ele, um problema
no âmbito de uma empresa é um resultado
indesejado ou um desafio a suplantar. Como
resultado indesejado, pode se ter, por exemplo,
baixa produtividade ou elevado número de
defeitos nos itens produzidos; como desafio
geralmente tem-se algo que não é um resultado
indesejado, mas é algo que se deseja e não se tem.
Entretanto, muitos veem um desafio a suplantar
como um problema.
Para Meireles (2001) o foco dos processos
gerenciais, ao apresentar ferramentas que
auxiliam no desempenho organizacional, deve
ser o cliente. Ele afirma que um gestor ou diretor
de um empreendimento (empresa ou outra

4. PROCESSOS GERENCIAIS
Meireles

(2001)

apresenta

organização), conectado com a modernidade,
que

as

não pode deixar de dominar os principais

ferramentas administrativas são essencialmente

conceitos

e

métodos

técnicas para a gestão da empresa e para

administrativos de clientes, que são adotados

solucionar problemas administrativos,

universalmente

pelas

dos

maiores e

sistemas
melhores

corporações.
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Para Yellapu e Penmetsa (2015), em
processos gerenciais é sensato assumir vários

na execução das atividades, este processo precisa
ser revisto e redesenhado pela alta direção.

tipos de recursos ou recursos com diferentes

Os processos devem ser desenvolvidos sob

pontos fortes. Por exemplo, uma unidade da

um planejamento semanal, com metas claras e

organização

infraestrutura,

bem definidas, segundo a proposta de Covey

juntamente com o poder do homem para realizar

(1989). Para ele, uma organização semanal

tarefas atribuídas a ele, e outra unidade , tem

possibilita uma visão mais ampla. Afirma, ainda,

apenas o poder do homem, sem qualquer

que o segredo não é priorizar o que está no

infraestrutura. Claramente, trabalhos que exigem

planejamento, mas determinar as prioridades, e

instalações de infraestrutura para realização não

isto pode ser feito melhor no contexto semanal.

pode

ter

boa

podem ser atribuídos à unidade que não possui

Processos gerenciais, de acordo com a

tal estrutura. Mas um trabalho que requer apenas

sistemática proposta por Dos Santos e Dalla

o poder do homem poderia ser atribuído a

Valentina

qualquer um dos recursos. Sendo assim, cabe ao

informações sobre o desempenho dos produtos

gestor identificar todas as necessidades, de forma

em campo, como forma de corrigir em curto

a obter processos gerenciais que funcionem de

prazo, as distorções decorrentes, entre outras

forma eficaz.

coisas, do planejamento inadequado do processo.

(2015),

fundamenta-se

nas

Para um melhor gerenciamento, Dewett

Ouvindo-se as reclamações de campo (voz do

(2013) propõe trabalhar com sinalizações através

cliente) é possível correlacioná-las com as falhas

de cores, onde cada cor indica o momento de

percebidas ao longo do processo produtivo (voz

disponibilidade do gestor, que tem maior

do processo) e com as etapas desse processo mais

produtividade, por não ter suas atividades

relacionadas com a sua ocorrência, através do

interrompidas sem que realmente seja algo de

uso de uma matriz.

extrema importância naquele momento.
Com frequência o “ótimo” é inimigo do

Figura 4.1 - Sistemática para melhoria do controle do
processo

“bom” de acordo com Covey (1989). Um
processo gerencial eficaz vem da organização e
atuação, a partir de prioridades equilibradas. Se
um processo não é capaz de oferecer prioridades
pré-estabelecidas ou não possibilita meios que
motivem seus gestores e colaboradores a
trabalhar com as prioridades, bem como não está

Fonte: Dos Santos e Dalla Valentina (2015)

devidamente estruturado para que haja disciplina
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De Sordi e Spelta (2007) apontam que
monitoramento, análise e aprimoramento do
processo,

significa

identificar

pontos

de aumentar a competitividade de uma empresa
(BESSANT et al, 1994).

de

As organizações estão inseridas num

melhoria, olhar em toda sua extensão, inclusive a

ambiente dinâmico, onde elas precisam ajustar-

que extrapola os limites da empresa, apontando

se às novas demandas impostas por essas

gargalos, situações conflitantes e inconsistências

transformações, exigindo dos gestores uma nova

existentes dentro dele. Definem, ainda, que

visão empresarial. Essa visão requer dos gestores

gerenciamento do processo significa realizar as

o exercício da percepção para analisar o negócio

medições, identificando o seu desempenho. A

na sua dimensão presente, nas suas interações

análise provê uma visão ampla dos recursos

com as variáveis do ambiente, porém tendo em

envolvidos nos processos da empresa.

vista as expectativas do futuro, gerando assim

É relevante ainda considerar a informação
como sendo um recurso de grande relevância

modificações

constantes

no

ambiente

organizacional (LUCENA, 1995).

para se efetuar uma gestão estratégica eficaz,
fazendo com que as organizações aumentem sua
competitividade e tenham como alvo principal
processos de melhorias contínuas.
tornando muito popular nos últimos anos,
associada

principalmente

INDICADORES

E

MEDIÇÃO

DE

DESEMPENHO
O processo gerencial de qualquer empresa

A expressão melhoria contínua vem se
estando

5.

com

o

movimento da Qualidade Total, porém presente
também em outras abordagens como, por
exemplo, a Lean Production. Vale observar que
o conceito foi evoluindo ao longo dos anos e
atualmente se encontra bastante estruturado
(SANTOS; ARAÚJO, 2018).
Segundo Caffyn e Bessant (1996, p.67)
“melhoria contínua é um processo, em toda a
empresa, focado na inovação incremental e
contínua”. Por constituir-se num conceito
simples, de fácil entendimento e de baixo nível
de investimento, a melhoria contínua tem se
consagrado como uma das formas mais eficientes

se baseia nas etapas de planejamento estratégico,
planejamento operacional, execução e controle.
Para Catelli (1999) essa fase de controle tem por
objetivo assegurar, por meio da correção de
“rumos”, que os resultados planejados sejam
efetivamente

realizados,

apoiando-se

na

avaliação de resultados e desempenho.
A maioria das empresas, independente do
seu porte, seja de grande, médio ou mesmo
pequeno porte, necessita de um procedimento
contínuo de avaliação de desempenho. Afinal, “o
que não é medido não é gerenciado” (KAPLAN;
NORTON, 1997, p. 9). Embora pareça simples e
comum,

a

avaliação

dos

resultados

e

desempenhos, não é uma tarefa fácil, pois requer
um envolvimento direto de pessoas e pessoas,
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com diversos pensamentos e visões, acabam por

uma avaliação da qualidade eficaz, bem como a

deixar os processos mais complexos.

realização de medidas de desempenho que

É fundamental que primeiramente se
estabeleça qual a real necessidade do que deverá
ser medido para somente depois, determinar as

possam

trazer

implicitamente

informações

cruciais, para qualquer tomada de decisão.
Medidas

de

desempenho

são

sinais

medidas mais aplicáveis que estarão avaliando o

importantes para demostrar o caminho que a

que se pretende medir. As empresas acabavam

empresa vem trilhando. Possibilita demonstrar o

por tomar decisões pautadas apenas em

que às pessoas estão fazendo, como elas estão se

informações financeiras obtidas no setor de

saindo e se elas estão agindo de forma condizente

contabilidade da empresa, porém hoje em dia as

com as políticas organizacionais. De forma

coisas não funcionam mais dessa forma. As

mensurável e objetiva, um indicador é o

decisões atualmente são tomadas depois de

parâmetro que medirá a diferença entre a situação

serem realizados levantamentos que envolvem

desejada e a situação atual, ou seja, ele indicará

grande número de variáveis exigindo uma grande

um problema. As medidas de desempenho

preocupação entre os gestores com indicadores

tornam-se, então, uma declaração da missão e das

como: satisfação de clientes, qualidade dos

estratégias empresariais. Sendo assim, nenhum

produtos, participação no mercado, retenção de

método de medição de desempenho, utilizado por

clientes, fidelidade dos clientes, inovação,

qualquer tipo e porte de empresa, terá sucesso, se

habilidades

não for capaz de demonstrar como as ações

estratégicas

(MIRANDA,

WANDERLEY e MEIRA, 1999).

organizacionais estão alinhadas com os objetivos

Os indicadores de desempenho mostram os

da organização.

impactos gerados nas empresas, sendo que, para
Andersen (1999), estes podem ter aspecto
quantitativo quanto aspecto qualitativo e ainda
aspecto comportamental.
Com

indicadores

estrategicamente

pensados, responsabilidades claras, definidas e
acompanhamentos

ordenados

é

possível

gerenciar desde pessoas e seu desempenho, até os
resultados financeiros e a eficácia das estratégias
e processos da empresa.
Pode-se,

então,

entender

que

indicadores são os elementos primordiais para

os

Na concepção de Gil (1993, p.26):
“O desempenho e a produtividade organizacional
necessitam, a todo momento de medição, quer em
nível de benchmarking, ou seja, contra outras
entidades, quer um nível histórico, ou seja, contra o
passado empresarial, ou ainda, em termos futuros,
via arbítrio ou projeções das séries históricas
apuradas”.

De acordo com Hronec (1994), medida de
desempenho é a quantificação de quão bem as
atividades dentro de um processo ou seu output,
atingem uma meta especificada.
As medidas devem ser compreensíveis, o
gestor deve conhecer o que está medindo. Elas
devem ter uma relação que compense o custo
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versus benefício, ou seja, o custo para realizar a

Uma cultura que desencoraja a exposição

medição tem que ser menor do que os benefícios

ao risco e à inovação é obstáculo essencial à

trazidos pela medida (MERCHANT, 2006).

mudança que visa à implantação de um sistema

A medição de desempenho pode ajudar a
detectar: o que está acontecendo com o

de mensuração de desempenho (KAPLAN;
NORTON, 2001).

desempenho da empresa; quais as razões
prováveis que configuram a situação atual; e

5.1 O que são os KPIs?

quais podem vir a ser as ações a serem tomadas.
Antes de qualquer coisa, ao se tomar a

“A primeira regra da medição de desempenho é:
atingir 100% de entendimento em toda a empresa
dos conceitos e objetivos (HRONEC, 1994).
Há quase duas décadas, Deming (1992) já
afirmava que “não se gerencia o que não se mede,
não se mede o que não se define, não se define o
que não se entende e não há sucesso no que não

frente de um negócio seja ele qual for, será
exigido muito estudo e dedicação. Comumente
em organizações, desafios e problemas sempre
aparecerão, sendo assim, torna-se de crucial
importância, ter planos estratégicos que possam
auxiliar a superá-los e resolvê-los.
Com essas perspectivas, para alcançar os

se gerencia”.
Segundo Neely e Gregory (1995), a análise
e medição de desempenho podem ser definidas
como o processo de quantificar uma ação, onde a
medição é o processo de quantificar e a ação é

objetivos de uma empresa, várias ferramentas,
muitas delas de simples entendimento e
utilização, foram criadas contribuindo com a
gestão dos negócios.
Uma muito utilizada pelas empresas, é o

aquilo que gera o desempenho.
Kaplan e Norton (1983) apontam que os
administradores devem controlar o desempenho
dos sistemas dos quais são responsáveis através

indicador de desempenho, o KPI mais conhecido
como indicadores chave de desempenho, em
português.
Eles são parte fundamental da estratégia de

de medidas de desempenho. Porém, com a
evolução e desenvolvimento das forças que
regem as organizações raramente é encontrado
um único fator responsável por determinada

gestão de qualquer empresa e possibilitam um
acompanhamento e melhor gerenciamento do
nível de desempenho e sucesso das estratégias
(IMME, 2020).

ação.

Inicialmente,

Observa-se que um dos maiores desafios
no processo de implantação de novos processos
gerenciais de maneira geral, está diretamente
ligado à resistência dos colaboradores da
organização.

desenvolvidos

os KPIs foram
para medir

e

avaliar

precisamente os resultados obtidos pela empresa,
em

um

cenário

realista,

dentro

de

um

determinado período de tempo.
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aos

Esse sistema de medição, pode possibilitar,

informações sobre o negócio, já os KPIs

gestores

apresentam os resultados de toda e qualquer ação

definir

novos

planejamentos

para solucionar possíveis problemas.

tomada fundamenta nas métricas.

Uma vez sendo possível praticar as

Dentro dessa questão, é interessante

estratégias planejadas com os resultados da

apresentar que uma métrica pode se tornar um

utilização dos KPIs, as empresas otimizam seus

indicador-chave de performance.

custos,

conseguem

aumentar

mercado

e

consequentemente, maximizam seu lucro.

Considera-se ainda que os KPIs são
critérios vitais para o objetivo e andamento de

Ademais, da substancial importância, KPIs

uma empresa. Logo, uma métrica pode ser tudo

eficientes devem ser mensuráveis por serem

aquilo a ser quantificado. Entende-se que o

informações em nível de análise, pode-se

momento em que uma métrica passe a ser um

perceber a eficácia de um KPI, ao ser notório que

ponto importante estrategicamente, torna-se um

ele se repete ao longo de um período, com isso, é

KPI.

possível analisar a melhora ou piora nos

Ressalta como ponto chave de decisão

resultados dentro daquele período específico.

sobre a relevância de uma métrica, ao considerar

Muito válido a ser considerado pelos gestores,

a seguinte questão: a métrica ajudará nas

que as informações não entendidas, deixam de ter

tomadas de decisão dentro da empresa e/ou irá

real utilidade na decisão final.

guiá-la em seus propósitos? Se positivo, pode a
considerar um indicador de desempenho. Caso
contrário, não significa que ela imediatamente

5.2 Diferença entre KPIs e Métricas
Muito se confunde Métrica e KPI, pois
ambos

retratam

medições

por

meio

de

indicadores de gestão, mas basicamente a
diferença básica entre eles é que um embasa o
outro, ou seja, uma é sequência do outro.

precisará ser descartada, podendo continuar
atuando como uma métrica, gerando relatórios e
bons insights.
5.3 Tipos de KPIs que existem

Os KPIs são critérios essenciais para o

Para auxiliar a gestão, existem vários tipos de

objetivo e andamento do seu negócio. Já uma

KPIs, ligados diretamente a todas as atividades e

métrica é apenas algo a ser quantificado. Se essa

departamentos de uma empresa. Eles podem

métrica vier a se transformar em um ponto

avaliar lucratividade, qualidade ou eficiência na

importante para sua estratégia como um todo,

gestão de pessoas, entre outros aspectos

torna-se um KPI (IMME, 2020).

importantes.

Ainda

considerando

as

principais

A aplicação e importância de cada KPI

diferenças, tem-se que as métricas demonstram

varia de acordo com as necessidades de cada
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negócio. Porém, alguns deles se repetem em

● Indicadores de qualidade - seguem junto aos

todas as organizações, por serem indispensáveis

indicadores de produtividade, uma vez que

para avaliar o desempenho e os resultados em

auxiliam na análise de qualquer imprevisto ou

qualquer cenário. Segundo o Portal Institute of

erro ocorrido ao longo de um processo produtivo.

Business Education (IBE) (2018) define-se:

● Indicadores de capacidade - analisam a

● Retorno sobre o investimento (ROI) - é

capacidade de resposta de um processo através da

importante

uma

relação entre as saídas produzidas por unidade de

com

tempo.

organização

para

avaliar

perdeu

ou

o

quanto
ganhou

um investimento específico.

● Indicadores

estratégicos

-

Os

KPIs

● Ciclo Médio de Vendas - compreende em

estratégicos fornecem informações sobre como o

calcular o tempo médio possível para que novas

empreendimento se encontra em relação às metas

vendas sejam concretizadas.

definidas anteriormente.

● Custo de Aquisição por Cliente (CAC) mostra quanto a empresa está investindo para

5.4 A importância dos KPIs para as

conquistar cada novo cliente.

organizações

● Taxa de churn - é a porcentagem de clientes
que cancelam o serviço em determinada faixa de
tempo.
● Taxa de turnover - é um dos KPIs de gestão
de pessoas mais importantes dentro de uma
empresa.
Tamanhas são as possibilidades de análise,
tornando-se fundamental que a empresa tenha
total ciência de quais são os indicadores-chave
para seu empreendimento.
Alves (2018), apresenta algumas das
principais categorias de KPIs:
● Indicadores de produtividade - ferramentas
aplicadas de maneira contínua na gestão de

Decidir quais das métricas são as mais
viáveis e importantes para o negócio, vai
depender do mercado de atuação no qual a
empresa está inserida e de seu cenário atual.
Sendo assim, para cada empresa existirão
KPIs diferentes, podendo variar de acordo com
vários fatores mercadológicos que circundam a
mesma.
Muito importante também que a empresa
realize uma análise interna e é de suma
importância que esta análise seja por meio de um
benchmark capaz de analisar negócios similares.
Pode-se ressaltar como sendo uma das maiores
vantagens do uso de KPIs a transformação de

● Negócios com o objetivo de avaliar o

números independentes, mesmo que não se tenha

rendimento e a eficiência dos processos nas

total conhecimento sobre o negócio. De posse

empresas.

destes dados, os gestores poderão realizar
previsões, identificando possíveis problemas no
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decorrer de cada processo, possibilitando fazer

conhecida como Vale da Eletrônica. A pesquisa

ajustes na estratégia quando necessário.

demonstra que estas empresas possuem um

Os KPIs podem ainda oferecer um

diferencial

em

relação

as

outras,

por

reconhecimento mais próximo da realidade de

apresentarem uma gestão estável e competente,

cada empresa, reduzindo cada vez mais as falhas

além de processos inovadores o que possibilita

e riscos em seu planejamento estratégico, com

um equilíbrio em seus resultados.

isso melhorando sua posição no mercado.

Para elas, empresa inovadora é aquela que

Ressalta-se, ademais, a integração ativa de

está atenta ao ambiente interno e externo,

todos os colaboradores na estratégia do negócio.

mensurando constantemente para uma melhor

Compartilhando as informações geradas pelos

tomada de decisão. Desta forma, a inovação

KPIs com seus colaboradores, a equipe passa a

desempenha papel estratégico nas organizações

sentir parte integrante das tomadas de decisões e

de sucesso. Ela é a palavra-chave para aquelas

resultados.

que querem se tornar mais competitivas e
sobreviver no mercado.

6. ESTUDO DE CASO
Nos tempos atuais, onde a globalização
exige das empresas competência, é necessário
que elas recorram a estratégias eficazes para
poder permanecer e concorrer no mercado. A
adoção KPI´s deve ser vista como uma das
principais tarefas administrativas já que é um
instrumento essencial para a manutenção e
melhoria da qualidade do serviço, do produto e
da vida da organização. A competição é sempre
uma das tendências fundamentais em qualquer
ramo empresarial e desta forma, é constante a
necessidade do executivo à frente da empresa
adotar cada vez mais planejamentos estratégicos
e para isso, é preciso compreender tudo que se
passa dentro da empresa e ao redor dela.
O estudo de caso foi realizado em cinco
empresas de pequeno porte do Sul de Minas
Gerais, na cidade de Santa Rita do Sapucaí,

O KPI se trata de uma celebrada ferramenta
de gestão para medir o desempenho e o sucesso
de uma empresa, ou de um determinado sucesso.
Por meio dessa ferramenta, a organização
consegue entender o que está funcionando e o
que não está, e fazer as modificações necessárias
para atingir os objetivos estabelecidos.
Essa

técnica

de

gestão

facilita

a

transmissão da visão e da missão da empresa aos
funcionários. Ao estabelecer e compartilhar
dados de um processo, fica claro para toda a
equipe o que realmente importa na administração
e na gestão eficaz e aplicada, com foco
estratégico em resultados.
As empresas analisadas, apontam que no
início tiveram certa dificuldade em adaptar-se às
mudanças

necessárias,

porém

ao

notar

nitidamente que os resultados finais vinham
sendo afetados drasticamente, por uma gestão
falha e engessada que tornavam os processos
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mais burocráticos, perceberam que algo havia de
errado.

Passo a passo foi dado, com muita cautela
e observação, quebrando paradigmas antigos e

Diversos problemas aconteceram, desde
perdas de seus colaboradores mais experientes

assumindo conceitos novos, combinados com
uma visão ampla e estratégica de negócio.

até o prejuízo em seus caixas. A situação se

Começaram pela busca de conhecimento e

estendeu por um longo período de tempo e os

aplicação de ferramentas simples de gestão.

diretores começaram a questionar se seria

Passaram a entender que realmente o que não se

importante novas contratações, consultorias,

mede, não se conhece, não se controla, porém

reestruturação ou até começar de novo.

pode afetar os resultados. Com isso passaram a

Os processos não giravam normalmente, o
retrabalho era constante, gargalos produtivos, o
pior, atrasos nas entregas, acarretando perdas de
parte de seu mercado-alvo para a concorrência.
do

usuais KPIs.
Analisando cada área pontualmente, foram
definindo quais os KPIs mais viáveis ao negócio,

Os diretores entenderam que independente

que proporcionassem as informações necessárias

porte

ao devido controle que precisam na condução das

da

empresa,

todas

enfrentam

dificuldades e desafios a serem superados
diariamente e que a diferença está na forma com
que cada gestão é aplicada.
tempo

que

empresas.
Atualmente as empresas encontram-se em
um cenário estável e ainda mais importante,

Outro ponto que perceberam foi em relação
ao

utilizar em sua gestão de indicadores-chave, os

levavam

para

conseguem mais rapidamente identificar falhas e

identificar

desvios, que precisam ser ajustados de imediato.

problemas, levantar as causas e estabelecer

As informações trazidas por esse simples

planos de ação para que resultados fossem

controle

alcançados.

visibilidade estratégica aos gestores dessas

Os gestores começaram a entender a

de

indicadores,

possibilita

uma

empresas, refletindo diretamente nos resultados

importância de se ter processos sistemicamente

financeiros

da

mesma,

planejados e controlados, mesmo que para isso,

consideravelmente

fosse necessário um certo tempo em sua fase de

maximizando desta forma, seus lucros.

seus

que

custos,

reduziu
despesas,

estruturação e implantação.
No

momento

em

que

as

questões

associadas à realidade das empresas foram
colocadas em pauta, os gestores perceberam que
ações inovadoras precisariam ser tomadas para
que uma mudança estruturada focada em
resultados, pudesse acontecer.

7. RESULTADOS
A pesquisa resulta em demonstrar a
relevância que a busca pelo conhecimento e se ter
visão estratégica passou a atingir resultados
positivos. Que não adiantava ficar parada
79

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.66-83, 2021.

Gestão

procurando porquês, com pensamento obsoleto e

experiências, desde que sejam bem realizadas,

retrospectivo, agindo sempre da mesma maneira,

pautada em fundamentos sólidos e plausíveis.

como se o mercado não caminhasse de forma
acelerada.
Percebeu-se que não se pode desprezar a
concorrência, tendo um olhar focado apenas ao
ambiente interno da organização.

Quebrar antigos conceitos, abrir-se ao
novo, enxergar possibilidades ainda é o melhor
caminho para uma gestão de qualidade.
O time de percepção e adaptação às
mudanças requeridas pela velocidade pelo qual o

Que assim como elas, sendo empresas de

mercado percorre é crucial para a sobrevivência

pequeno porte, todas as empresas passam por

de qualquer negócio, não dependendo do porte ao

dificuldades e há necessidades de mudanças,

qual uma empresa se enquadra.

onde a resistência, não contribui positivamente

Um gestor com visão estratégica reconhece

de nenhuma maneira. Despertou para o fato de

falhas e supera desafios que lhes são propostos,

que empresas menores precisam lutar como

não se opondo imediatamente a reconhecer que

grandes.

não está sozinho, que muitas ferramentas e de

Contudo mostraram-se, em determinado

simples aplicabilidade existem, possibilitando-

momento, abertas a novos caminhos, ao

lhe o devido suporte. Entretanto, não basta ter

conhecimento, entender que muitas ferramentas

essa ciência, após o saber, a ação traz todo

simples, como os KPIs, existem para auxílio

diferencial às empresas.

direto a uma gestão eficaz, não bastando

Empresas de pequeno porte, mesmo

conhecê-las, mas o mais importante é aplicá-las

estando localizadas em pólos tecnológicos, como

aos processos, dia após dia.

a empresa em questão nesta pesquisa, quando

E foi somente quando as empresas

fazem uso destes tipos de ferramentas, como no

aderiram a estes indicadores-chave, que puderam

caso, os indicadores- chave, conhecidos como

perceber gradualmente a variação positiva em

KPIs, percebem instantaneamente as melhoras

seus resultados.

em seus desempenhos e consequentemente em
seus resultados finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se abstrair da pesquisa, que o
conhecimento é de suma importância, não se
devendo considerar como válidas, apenas
experiências práticas na operacionalização dos
processos. Não reduzindo a importância de se ter

REFERÊNCIAS
ALVES, C. Métrica e KPI: O que são e qual a
diferença entre eles? Business Intelligence,
2018.
Disponível
em:
https://blog.bi9.com.br/metrica-e-kpi/. Acesso
em: 27 jul. 2021.

80
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.66-83, 2021.

A importância da utilização de key performance indicator (KPI) nos resultados organizacionais: um estudo de caso...

ANDERSEN, A. Remuneração estratégica:
uma vantagem competitiva. São Paulo: Atlas,
1999. 224p.

DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da
administração. Rio de Janeiro: Marques Saraiva,
1992.

AMARAL, M. H. A Estatística e a formação
inicial com alunos de um curso de pedagogia:
reflexões sobre uma sequência didática. 2007. 98
f. Dissertação (Mestrado Profissional em
Educação Matemática) - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.

DEWETT, T. In this tutorial: Todd Dewett
shares some of this thoughts on time
management. Youtube, 28 ago. 2013. Disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=duFv8wdkew. Acesso em: 05 jun. 2021.

ARAÚJO, G. C.; MENDONÇA, P. S. M.
Análise do processo de implantação das normas
de sustentabilidade empresarial. Revista de
Administração Mackenze, v. 10, n. 2, p. 31-56,
2009.
BESSANT, J.; CAFFYN, S.; GILBERT, J.;
HARDING R; WEBB, S. Rediscovering
continuous improvement. Technovation. v. 14,
n. 1, p. 17-29, 1994.
BRASIL, 2016. Simples Nacional - Lei
Complementar 155/2016. Disponível em:
http://www.administradores.com.br/artigos/emp
reendedorismo/simples-nacional-leicomplementar-1552016-novas-regras-elimites/99384/. Acesso em: 30 jun. 2021.
CAFFYN, S. Development of acontinuous
improvement
self-assessment
tool.
International Journal of Operations &
Production Management, v. 19, n. 1, p. 11381153, 1999.
CAFFYN, S.; BESSANT, J. A capability-based
model for continuous improvement.

SORDI, J. O. de; SPELTA, A. G. Análise de
componentes da tecnologia de Business Process
Management System (BPMS) sob a perspectiva
de um caso prático. Journal of Information
Systems and Technology Management
(JISTEM) v. 4, n. 1, p. 71-94, 2007. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S180717752007000100005&script=sci_arttext.
Acesso em: 14 ago. 2021.
SANTOS, A. J. dos; DALLA VALENTINA, L.
V. O. Uma sistemática para análise da eficácia
dos métodos de controle do processo
produtivo. Revista Espacios, v. 36, n. 9, 2015.
Disponível
em:
http://www.revistaespacios.com/a15v36n09/153
60905.html. Acesso em: 07 jul. 2021.
FRANCO-SANTOS,
M.,
MARR,
B.,
MARTINEZ, F., GRAY, D., ADAMS, C.,
MICHELI, P., BOURNE, M., KENNERLEY,
M., MASON, S, NEELY, A. Towards a
definition os a business performance
measurement system. In: Proceedings...The Six
Internacional Conference on Performance
Measurement, University of Cambridge, UK,
p.395-402, 2004.
Figura 7: Aplicação do Brainstorming

Proceedings of 3th International Conference of
the EUROMA. London, 1996.
CATELLI, A. (coord.). Controladoria: uma
abordagem da gestão econômica. São Paulo:
Atlas, 1999.
CERVO, A. L; BERVIAN, P. A. Metodologia
científica. São Paulo: Makron Books, 1996.
COVEY, S. R. Os 7 hábitos das pessoas muito
eficazes. 33. ed. Celso Nogueira (Trad.). São
Paulo: Best Seller, 1989. 372p.

Fonte: Elaborado pelo autor

GIL, A. C. Como elaborar projetos de
pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, A.L. Qualidade total nas organizações.
São Paulo: Atlas, 1993.
GHILARDI, W. J. Micro ou pequena empresa:
Na dúvida, não abra! 234 f. Tese. (Doutorado).
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC),
Santa Cruz do Sul, 2011.
81

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.66-83, 2021.

Gestão

GOESSLER, L. G. M. Uso de sistemas de
medição de desempenho para melhoria
contínua: um estudo da influência do estio de
gestão. Dissertação apresentada ao Programa de
pós-graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Federal de São Carlos- UFSCar.
Universidade Federal de São Carlos. São Carlos,
2009.
HRONEC, S. M. Sinais vitais. São Paulo:
Makron, 1994.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. Novas empresas criaram 1 milhão
de empregos em um ano, segundo IBGE.
Disponível
em:
http://economia.uol.com.br/ultimasnoticias/redacao/2012/08/27/novas-empresascriaram-1-milhao-de-empregos-em-2010segundo-ibge.jhtm. Acesso em 10 jul. 2021.
IMME, Amanda. O que é KPI e tudo o que você
precisa saber sobre os Indicadores de Negócio.
Resultados Digitais, 2020. Disponível em:
https://www.ibe.edu.br/o-que-sao-kpis-e-qual-asua-importancia-para-empresas/. Acesso em: 20
jul. 2021.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. Putting the
balanced scorecard to work. Harvard Business
Review, n. 5, p. 134-147, 1993.
KAPLAN, R. S.; NORTON, David P. A
estratégia em ação: balanced scorecard. Luiz
Euclydes Trindade Frazão Filho (Trad.). 5. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. Transforming
the balanced scorecard from performance
measurement to strategic management - Part II.
Accounting Horizons, v. 15, n. 2, p. 147-160,
2001.
KERLINGER, Fred N. Metodologia da
pesquisa em ciências sociais. São Paulo: EPU,
2003.
LUCENA, M. D. S. Avaliação de desempenho.
São Paulo: Atlas, 1992.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas
de pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas, amostras e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MIRANDA, L. C.; WANDERLEY, C. A.;
MEIRA, J. M. Garimpando na impressa
especializada: uma metodologia alternativa para
a coleta de indicadores de desempenho gerencial.
IN: Congresso Internacional de Custos, VI.
Anais...Portugal, 1999.
MEIRELES, M. Ferramentas administrativas
para identificar observar e analisar problemas.
Arte & Ciência, 2001. Disponível em:
https://administrante.files.wordpress.com/2010/
01/ferramentas-administrativas-para-identificarobservar-e-analisar-problemas.pdf. Acesso em:
06 jun. 2021.
MERCHANT, K. A. Measuring general
managers´ performances. Accouting, Auditing
& Accountability Journal. v. 19, n. 6, p. 893917, 2006.
NEELY, A.; GREGORY, M. Performance
measurement system design. International
Journal
of
Operations
&
Producy
Management, v. 15, p. 80-116, 1995.
NETO E TEIXEIRA. São Paulo: Revista de
Administração e Inovação, n. 3, jul- set. 2011.
PORTAL IBE. O que são KPIs e qual a sua
importância para empresas? 2018. Disponível
em: https://www.ibe.edu.br/o-que-sao-kpis-equal-a-sua-importancia-para-empresas/. Acesso
em: 23 jun. 2021.
SANTOS, P. V. S.; ARAÚJO, M. A. Aplicação
de ferramentas lean no setor de logística: um
estudo de caso. Revista Gestão em Análise, v.
7, n. 2, p. 168-183, 2018.
SEBRAE. Anuário do trabalho na micro e
pequena empresa: 2012. 6. ed. Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas; Departamento Intersindical de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos
[responsável pela elaboração da pesquisa, dos
82

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.66-83, 2021.

A importância da utilização de key performance indicator (KPI) nos resultados organizacionais: um estudo de caso...

textos, tabelas, gráficos e mapas]. Brasília, DF;
Dieese, 2013.
YELLAPU, G.; PENMETSA, S.K. Modeling of
a scheduling problem with expected availability
of resources. Opsearch, v. 52, n. 4, p. 771-781,
2015.
Disponível
em:

https://search.proquest.com/docview/174960689
7/fulltextPDF/10D2111EC5B74486PQ/1?accou
ntid=34749. Acesso em: 28 jun. 2021.
YIN, R. Estudo de caso: planejamento e
métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010.

83
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.66-83, 2021.

Gestão

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA QUALIDADE E NORMA ISO 9001:2015 NOS
RESULTADOS DAS ORGANIZAÇÕES

Michel Liberato de Sousa
Bacharel em Administração pela FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação
E-mail: michel.srs@hotmail.com
Cláudia Mesquita da Silva Gomes
Doutoranda em Administração pela Universidad Columbia (PY)
E-mail: claudiamesquita@fai-mg.br
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo realizar um estudo teórico sobre a importância da gestão da qualidade como parte
do desenvolvimento e melhoria da competitividade das empresas. A gestão da qualidade é um fator determinante dentro
das organizações de sucesso, se tornando uma vantagem competitiva no mercado de atuação empresarial. A pesquisa
aborda os seguintes pontos: a importância da qualidade, ISO 9OO1, satisfação dos clientes, princípios da gestão da
qualidade, implementação de um sistema de gestão da qualidade e requisitos da gestão da qualidade. Foi possível observar
que as empresas que adotam um Sistema de Gestão da Qualidade têm mais chances de melhor desempenho e maior
competitividade. Em se tratando da certificação da norma ISO 9001 a empresa se aprovada recebe um certificado
qualificando-a a fornecer um nível de qualidade determinado pelo sistema de gestão da qualidade. Com a implementação
e certificação da norma e implementação do sistema de gestão da qualidade as empresas aproximam-se do sucesso, sendo
bastante relevante o empenho e comprometimento de todos os colaboradores inclusiva a direção para fazer da qualidade
uma parte importante na cultura da empresa.
Palavras-chave: Gestão da qualidade. ISO 9001. Competitividade.

ABSTRACT
This article aims to carry out a theoretical study on the importance of quality management as part of the development and
improvement of companies' competitiveness. Quality management is a determining factor within successful
organizations, becoming a competitive advantage in the business performance market. The survey addresses the following
points: the importance of quality, ISO 9OO1, customer satisfaction, quality management principles, implementation of a
quality management system and quality management requirements. It was possible to observe that companies that adopt
a Quality Management System have more chances of better performance and greater competitiveness. In the case of ISO
9001 certification, the company, if approved, receives a certificate qualifying it to provide a level of quality determined
by the quality management system. With the implementation and certification of the standard and implementation of the
quality management system, companies are approaching success, with the commitment and commitment of all employees,
including management, to make quality an important part of the company's culture very relevant.
Keywords: Quality management. ISO 9001. Competitiveness.
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negócios. A certificação da empresa mostra a

1. INTRODUÇÃO

seus clientes o empenho em realizar um trabalho
A presente pesquisa realiza um estudo das

de qualidade.

formas como as empresas utilizam a gestão da
qualidade como diferencial competitivo para as
organizações em que a busca de resultados
eficientes possibilita a rápida resposta da
empresa no mercado que passa por constantes
mudanças

em

que

se

enfrentam

muitas

exigências dos consumidores.
busca diferenciação e produtos de alto valor
agregado, com boa qualidade e preço justo
maiores

chances

para

sua

perpetuação apesar do cenário de atual.
faz necessária para as organizações e a gestão da
qualidade auxilia a gerenciar os recursos e
processos necessários para a entrega de produtos
e serviços com a qualidade esperada pelo cliente.
A melhoria continua objetiva otimizar o
desempenho e envolvimento de todos os
colaboradores nas atividades desenvolvidas para
suprir as necessidades dos clientes.
norma

International

aumenta as chances de realizar as operações
conforme a norma, podendo ser reconhecida e
certificada se aprovada em uma avaliação. Neste
caso,

a

empresa

recebe

um

certificado

determinado pelo sistema de gestão da qualidade.
A implantação de um sistema de qualidade
traz vários benefícios como maior capacitação
técnica, maior confiabilidade nos resultados,
melhores condições de negociações comerciais,

A constante busca por melhoria contínua se

A

sistema de gestão da qualidade a empresa

qualificando-a a fornecer um nível de qualidade

Para se manter atuante a empresa precisa

proporciona

Com a implementação de um eficiente

menores riscos, menos desperdícios e custos.
O sistema de gestão da qualidade,
juntamente com a implementação da norma ISO
9001 na empresa, torna-se um diferencial
competitivo esperado pelos clientes no mercado
competitivo da atualidade. E são as pessoas as
responsáveis pela

execução de todos os

processos nas empresas. Portanto o engajamento
de todos é de extrema necessidade para a

Standard

Organization (ISO 9001:2000) apresenta um
modelo de um sistema de gestão da qualidade
possibilitando alcançar a melhoria contínua.
A norma ISO 9001:2000 foi idealizada de
para o fácil entendimento dos usuários com
termos facilmente compreendidos no meio
empresarial. A norma também é usada como
diferencial para contratação de serviços ou
aquisição de produtos em todas as áreas de

conquista e confiança dos clientes.
A gestão da qualidade e a certificação da
norma ISO 9001 exercem um papel de destaque
para otimizar processos e possibilitar rápidas
respostas em busca de oportunidades.
A metodologia usada foi a pesquisa
bibliográfica a respeito do tema, em que se
identifica e fundamenta a gestão da qualidade em
conexão a norma ISO 9001. Para melhor atingir
o objetivo, o tema foi abordado por meio do
85
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estudo dos seguintes tópicos: Introdução;

processos. Entretanto a gestão da qualidade não

Qualidade (gestão da qualidade e gestão da

se limita nos processos internos da organização,

qualidade nas empresas); ISO 9000 (princípios

mas também no relacionamento externo podendo

da norma ISO 9000 e implementação do ISO

se estender por toda cadeia produtiva, desde o

9000); Considerações finais e Referências.

fornecimento, passando por distribuidores até a
chegada ao consumidor final (CAMPOS, 1994).
É necessária a utilização de matérias-

2. QUALIDADE

primas de qualidade para a produção de boas
Qualidade é um termo bastante utilizado no
dia a dia, pois ao se adquirir um serviço ou
produto espera-se que esse serviço ou produto
tenha qualidade, ou seja, que ele atenda às
especificações técnicas e as necessidades e
expectativas do cliente. Entretanto o conceito de
qualidade é subjetivo: um produto pode
apresentar qualidade para um cliente e não ser de
qualidade para outro, pois cada indivíduo tem
uma visão diferente do que é bom ou ruim
(BARBOSA, 2018).

mercadorias, portanto um contato próximo com
fornecedores é primordial para a boa gestão da
qualidade. É importante ressaltar que a produção
de produtos e prestação de serviços de qualidade
não são limitados somente ao setor da qualidade,
produção ou outro isoladamente, mas, é preciso
que todos os colaboradores da organização se
comprometam em realizar um trabalho de
qualidade sempre em busca da melhoria continua
e qualidade total que envolve toda a cadeia
produtiva (BENTO, 2011).

Dentre as definições de qualidade dois
conceitos se destacam e são, atender as
especificações técnicas e atender as expectativas
e necessidades dos clientes. Ao atender essas
expectativas, as empresas que buscam se destacar
das demais perante os clientes (BERNARDI,
2017; LACERDA, 2010?).

A gestão da qualidade, seja em produtos ou
serviços, precisa focar em alguns princípios
como: desejos do cliente (quem sustenta toda a
cadeia sendo o elo mais importante); alta
qualidade; melhoria contínua dos processos,
produtos

e

serviços;

envolvimento

e

comprometimento de todos os colaboradores
envolvidos na cadeia de suprimentos (FARIA,

2.1 Gestão da qualidade

2020).

Gestão da Qualidade é um conjunto de
atividades,
adotadas

processos,
pelas

ações

organizações

e
de

estratégias
maneira

sistematizada e coordenada em busca da
melhoria contínua dos serviços, produtos e

Dentre as ferramentas existentes para
melhoria dos processos que auxiliam as empresas
diferentes ferramentas para a gestão da qualidade
pode-se destacar algumas como: fluxograma,
gráfico de Pareto, folha de verificação, gráfico de
controle, diagrama de Ishikawa, brainstorming,
86
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benchmarking, kaizen, 5W2H, 6 sigmas, 5S,

expectativas para um vínculo duradouro e

histograma

permanentemente (BARBOSA, 2018; FARIA,

são

algumas

das

ferramentas

disponíveis (CEZAR, 2020).

2020).

Além dessas técnicas, as empresas podem

A gestão da qualidade fornece vários

garantir a qualidade dos seus produtos e

benefícios como: melhoria e padronização de

processos através de certificações. Entre as

processos; redução de custos, diminuição dos

normas de certificação, destaca-se a ISO 9001,

retrabalhos; redução dos desperdícios; melhor

relacionada à Gestão da Qualidade. Ao obter a

imagem

certificação, as empresas mostram que estão

lucratividade e maior satisfação dos clientes o

preocupadas em garantir a qualidade de seus

que aumenta as chances de perpetuação da

produtos e serviços. A diretriz orienta a empresa

empresa mercado (BERNARDI, 2017).

a focar na melhoria contínua do seu processo em

da

empresa

no

mercado;

mais

Portanto a consciência de qualidade nos

busca da satisfação dos seus clientes. Seu

produtos e

objetivo é trazer maior confiança ao cliente, que

colaboradores e fornecedores é necessária para

se sentirá mais seguro ao consumir produtos

atingir o objetivo de atender às expectativas dos

produzidos dentro dos requisitos de qualidade da

clientes. Para isso deve-se colocar em prática a

norma ISO 9001 (BERNARDI, 2017).

adoção de ferramentas que tenham o objetivo de
melhorar

serviços evolvendo todos os

consistentemente

os

produtos

e

serviços de forma a responder rapidamente às

2.2 Gestão da qualidade nas empresas

variações e mudanças do mercado (FARIA,
Gerenciar a qualidade dos produtos diante
de um mercado cada vez mais competitivo é um
requisito extremamente necessário. Pode-se
dizer que ter qualidade é obrigatório para que as
empresas possam satisfazer os seus clientes e
garantir a sua sobrevivência no mercado
(CEZAR, 2020).
um critério qualificador, ou seja, aquilo
diferencia a aquisição dos produtos de uma
empresa

em

relação

aos

concorrentes. Esses critérios que faz a empresa se
destacarem no mercado ao realizar os desejos e
satisfazer

seus

A gestão da qualidade deixa de ser um fator
opcional para a aquisição e bom relacionamento
com os clientes e passa a ser um fator decisivo
nas decisões de aquisição. Os clientes estão cada
vez mais exigentes e com a globalização,
empresas passaram a competir de forma global

O gerenciamento de qualidade tornou-se

determinada

2020; CAMPOS, 1994).

clientes,

superando

as

onde a internet e as informações estão
disponíveis para quem quiser o que torna a
disputa por clientes mais intensa e desafiadora e
manter a empresa em meio a tantas mudanças e a
gestão é preciso e a gestão da qualidade se é uma
ferramenta de destaque (OLIVEIRA, 2011;
KOTLER, 2000).
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A qualidade é um conceito que não tem

O sistema de gestão da qualidade está

fim, pois está sempre se aprimorando. Portanto

referido na norma como uma certificação de e se

uma boa gestão de qualidade na empresa pode

destaca pela capacidade de satisfazer às

orientar a definir os caminhos que a empresa

expectativas e necessidades dos clientes, e o

deve seguir para a geração dos resultados

desempenho da empresa, e possui uma série de

esperados

normas inclusa à ISO 9001, que trata dos

(CESTARI

JUNIOR,

2017;

CROZATTI, 2011).

requisitos do sistema de gestão da qualidade

Para saber se um produto ou serviço tem

(CROZATTI, 2011; MELLO et al 2002).

qualidade é muito importante saber a quem ele se

A norma ISO 9001 é recomendada para as

destina e qual expectativa do cliente podendo ser

empresas que procuram estabelecer um sistema

diferente para os diferentes clientes. Sendo

de gestão da qualidade e demonstrem confiança

qualidade aquilo o produto ou serviço que traz

e intenção de fornecer produtos que satisfaçam

satisfação, a um preço justo, de funcionamento

os desejos, necessidades e expectativas dos

correto e atendendo as especificações técnicas

clientes (MELLO et al 2002).

com o objetivo de atender e superar as

É perceptível nas organizações que buscam
o certificado ISO 9001 as dificuldades
encontradas para as adequações à norma, tais
são
providas
principalmente
pelo
envolvimento apenas superficial da direção
e dos cargos estratégicos, o que já
inicialmente apresenta a implantação do
sistema como algo burocrático, trabalhoso,
na maioria da vezes contrário à cultura da
empresa, e que trará complicações no bom
andamento dos trabalhos já desenvolvidos
pelo corpo de colaboradores (LUCAS
FILHO, 2010).

expectativas do cliente (OLIVEIRA, 2011;
VERGUEIRO, 2002).
No atual mercado competitivo as empresas
estão se preocupando cada vez mais com a
satisfação

dos

clientes

e

em

melhorar

continuamente os serviços e produtos para
conquistar a confiança e fidelidade dos clientes
evoluindo e inovando sempre (CROZATTI,
2011).
3. IS0 9000

As empresas com a certificação obtêm
várias vantagens competitivas como: diminuição
dos custos em várias áreas, aumento da eficiência
dos

processos,

melhores

oportunidades

A ISO 9001 é uma organização fundada em

otimizando os resultados possibilitando maior

1946, com objetivo de promover e desenvolver

competitividade no mercado. O cliente também

normas que serão usadas nos mais diversos

se beneficia com a gestão da qualidade, pois as

países do mundo, que integram a organização

organizações vão atendê-lo de forma estruturada

internacional para a padronização. No Brasil a

e focada no aumento satisfação (PAULA, 2016;

norma é representada pela Associação Brasileira

KIELLANDER, 2015).

de Normas Técnicas (ABNT) (BENTO, 2011?).
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3.1 Princípios da norma ISO 9000

O líder é quem determina os propósitos da
organização e ensina através de métodos e

A norma ISO 9000 cita os princípios da
gestão da qualidade e quais são os pontos a serem
seguidos pelas empresas que desejam certifica-se
e oferecer ao mercado com eficiência de gestão.
As organizações produzirão benefícios para
todos os envolvidos sejam: clientes, acionistas,
fornecedores, comunidades entre outros.
Conforme ISO 9001 (2015), Setlik (2020)
e Melo (2002) para o sucesso e melhor
atendimento dos clientes e envolvidos com as
organizações a empresa deve seguir alguns
princípios como: foco no cliente; liderança;
envolvimento das pessoas; abordagem de
processo; abordagem sistemática para gestão;
melhoria contínua; abordagem factual para a
tomada de decisão; benefícios mútuos nas
relações com os fornecedores.
Quando se refere a gestão de qualidade,
sempre se foca em atender as necessidades e
expectativas do cliente. Proporcionar um bom
atendimento vai muito além do que um simples
atendimento focar no cliente é o entender o
quanto a empresa realmente se preocupa com o
cliente e suas opiniões sobre seu produto ou
serviço (SETLIK (2020; MELO, 2002).
A liderança pode ser entendida como um
cargo que está ocupado por um indivíduo em seu
poder, ou seja: cargos de mais responsabilidades
dentro das organizações. Essa pessoa pode ou
não ter o perfil de um líder o que é diferente de
apenas um chefe (SETLIK, 2020).

exemplos a atingir as metas e objetivos
desejados, sendo um grande motivador da
equipe, pois deseja crescer junto com ela, busca
manter um clima agradável no trabalho, com
colaboradores

motivados,

sempre

acompanhando os resultados para se adaptar as
mudanças do mercado (MELO, 2002).
Todas as empresas dependem das pessoas
que dela fazem parte e em todos os níveis,
independente do cargo que ocupa, pois todos são
fundamentais

dentro

da

organização.

A

competência de cada colaborador eficiente e
comprometido direcionada a empresa a alcançar
seus objetivos e se estabelecer no mercado,
aumentando capacidade de criar valor (SETLIK
(2020; MELO, 2002).
Os processos das empresas precisam estar
bem administrados e estruturados para reduzir
erros e otimizar a produtividade e lucratividade
somando esforços na busca da excelência e do
sucesso (SETLIK, 2020).
A abordagem da gestão é necessária para
entender a ligação entre os processos e a
identificando onde a empresa está tendo lucros e
prejuízos. Dentro das empresas existem vários
processos

e

também

vários

clientes

e

fornecedores para cada processo. Entender que
esses processos devem estar inter-relacionados
para que aconteça uma boa gestão e ter uma
abordagem sistêmica da gestão (MELO, 2002).
A melhoria contínua deve ser o objetivo
permanente da organização. É muito importante
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manter

a

melhoria

no

atendimento

ao

organizações. A conquista de uma certificação do

consumidor, no desempenho dos colaboradores e

Sistema de Gestão da Qualidade algumas vezes

todas as áreas a fim de se firmar no mercado cada

são exigências dos próprios consumidores e

vez mais competitivo (MELO, 2002).

clientes se tornando uma diferença na estratégia

Todas as decisões devem ser feitas a partir

das empresas (SÓCIO, 2015).

de análise de dados e informações muito bem

Conforme Ghaia (2019) e Sócio (2015),

definidos, pois dessa maneira as empresas tomam

algumas das vantagens para as empresas com a

decisões de forma mais eficiente e mais segura

implementação da gestão da qualidade são:

evitando as decisões impulsivas, mas sim

a) Maior satisfação e confiança dos clientes;

decisões de forma segura pois está baseado em

b) Melhoria da imagem, cultura e desempenho

dados e informações (SETLIK, 2020).

da empresa;

Uma boa relação com os fornecedores

c) Aumento da produtividade;

aumenta a capacidade de ambos em agregar

d) Redução de custos;

valor, gerando vantagem sobre a concorrência

e) Melhoria da comunicação, possibilidade de

porque o comprometimento das partes se reflete

maior satisfação dos funcionários;

na qualidade do produto, garantindo um

f) Maior preparo para competir no mercado

fornecimento melhor de mais competitivo

nacional e internacional.

(BENTO, 2011).

A implementação da Gestão da Qualidade

Esses princípios quando colocados em

com base em padrões e normas nacionais e

prática fortalece as empresas para enfrentar o

internacionais, que compreende

mercado

adaptar

treinamento, mapeamento, documentação dos

rapidamente as turbulências agindo rapidamente

processos produtivos e registro das atividades

quando

realizadas por uma organização, sendo o alto

competitivo
for

modificações.

para

necessário
É

importante

se

implementar
que

haja

nível de qualidade dos produtos um dos fatores

comprometimento de todos, da gestão até o

responsáveis pelo sucesso de uma empresa

colaborador, buscando a melhoria em seus

(PROCENGE, 2020).

processos, contanto com um custo menor e se

Portanto

tornando cada vez mais competitivo no mercado.

é

possível

afirmar

que

a

implantação de um sistema de gestão da
qualidade contribuiu de maneira estratégica para

3.2 Implementação do ISO 9000

aumentar as chances de sobrevivência das
empresas no mercado competitivo, pois com um

A implantação do sistema de gestão de
qualidade baseada na ISO 9001 possibilita boas
chances de adaptação e crescimento das

sistema de gestão da qualidade se busca a
compatibilidade com as organizações de forma a
interligar processos organizacionais para agregar
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valor aos produtos e serviços oferecidos pela
organização (PAULA, 2016; PALADINI, 2006).

com os objetivos de atendimento aos requisitos ao
cliente (OAKLAND, 1994, p.181).

um

São inúmeros os benefícios da implantação

aumento do grau da demanda de um produto

da norma ISO 9001 em uma organização ao

podendo ser em termos do atendimento as

conquistar uma certificação ISO 9001 que

necessidades, expectativas e preferências dos

representa um atestado de reconhecimento de

clientes. Onde todos os esforços feitos para

qualidade nacional e internacional dos serviços e

alcançar

produtos

Pode-se

definir

esses

melhoria

objetivos

se

como

enquadram

oferecidos

proporciona

maiores

mecanismos para a melhoria (PALADINI,

condições de competição no mercado (SÓCIO,

2006).

2015).

O objetivo da norma ISO 9001 é a

A melhoria nos processos é uma das

constante busca por melhoraria e o sistema de

grandes vantagens da certificação, o que auxilia

gestão da qualidade da empresa torna-se uma

na redução de custos, pois ocorre uma grande

ferramenta útil para alcançar juntamente com a

diminuição de retrabalhos e perdas de matéria

norma a qualidade desejada auxiliando as

prima, possibilitando a formação de um preço

empresas a identificar os pontos fortes e

mais competitivo no mercado (SANTOS, 2012).

oportunidades de melhoria (pontos fracos),

Conforme ISO 9001 (2015), Albuquerque

ameaças (externa a empresa, mercado) e

(2016) e Crozatti (2011) as mudanças mais

oportunidades (devem ser exploradas) em busca

significativas são:

de agregar maior valor a seus clientes

a) Melhor alinhamento do Sistema de Gestão da

(PROCENGE, 2020).

Qualidade às necessidades da organização com

Aderir a norma ISO 9001 oferece mais

foco no Planejamento Estratégico: Avaliação de

organização, produtividade e credibilidade para

questões

as empresas se tornando um

pertinentes ao propósito da organização e para

diferencial

externas

e

internas

que

sejam

competitivo no mercado de atuação da empresa.

seu direcionamento estratégico;

Quanto maior o envolvimento das pessoas da

b) Otimização e definição de processos para

organização

avaliação

maior

a

possibilidade

de

as

oportunidades

e

do

padronização e melhoria nos procedimentos,

empreendimento

processos otimizando e aumentando a eficiência

melhores produtos e serviços;

para assegurar a busca pela melhor qualidade

c) Melhor comunicação e cooperação entre as

possível (PALADINI, 2006).

áreas e departamentos da empresa;

A implementação do sistema tem como finalidade
estabelecer eficácia das medidas existentes, sua
compatibilidade com a pressão da qualidade, suas
relações com os processos pertinentes e sua ligação

possibilitando

riscos

oferecer

d) Foco na manutenção do conhecimento
organizacional para que o Sistema de Gestão da
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Qualidade seja direcionado para o benefício de

realizada de forma natural e planejada, pois os

todos dentro da organização;

custos de uma certificação realizada às pressas

e) Melhor foco em inovação de processos,

para atender um requisito de um cliente são

produtos e serviços.

elevados. Considerando a urgência do momento

A

direção

papel

a organização precisará de reforço na operação

mudanças

precisando contratar mais tempo de consultoria

estratégicas para alcançar os objetivos da

além de demanda mais funcionários a dedicação

organização.

do projeto aumentando os custos de uma possível

fundamental

na

desempenha
condução

Portanto

é

de

um

necessário

o

desdobramento e alinhamento dos objetivos e

certificação (COMUNICAÇÃO, 2017).

metas juntamente com o correto planejamento
para um eficiente Sistema de Gestão da

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualidade considerando riscos e oportunidades
de todo o processo (LAPENDA, 2012).

Diante

do

cenário

competitivo,

é

fundamental para as empresas um eficiente
3.3 Dificuldades encontradas por empresas
que não possuem a certificação ISO 9001, em
relação as empresas que possuem

sistema de gestão de qualidade que possibilite
uma melhor produtividade da organização. A
constante busca por melhoria e crescimento
pode ser otimizada com a utilização de uma série

A empresa pode parecer desorganizada
mesmo que todos os processos e indicadores

de ferramentas que contribuem para a conquista
de clientes e parcerias.

estejam controlados e mapeados, entretanto a

Qualidade é uma ótima referência para a

falta de uma certificação pode ser crucial para o

empresa conquistar a confiança atendendo às

fechamento de uma parceria com determinados

exigências dos clientes com produtos e serviços

clientes (COMUNICAÇÃO, 2017).

que atendam suas expectativas e necessidades. A

A certificação da norma ISO mostra uma

implantação de um sistema de gestão da

maior seriedade e rigor das boas práticas na

qualidade, auxilia a empresa a surpreender

organização. Empresas que não possuem a

clientes conquistando vantagens competitivas

certificação, podem ter a imagem afetada perante

através de ações fidelizadas, obtendo assim

aos clientes, já que sempre existirá a dúvida

grandes possibilidades de novos negócios.

quanto aos processos de qualidade, podendo

Através do sistema de gestão de qualidade,

contribuir negativamente com a negociação

a empresa busca constantemente melhorias e

(COMUNICAÇÃO, 2017).

padronização dos processos e aumentam a

O risco de não conquistar uma certificação

eficiência das ações estratégicas, auxiliando na

pode ser mais oneroso que a certificação

conquista de clientes, além de possibilitar a
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diminuição dos custos produtos e serviços
disponibilizados.
Um diferencial para as organizações é a
certificação da ISO 9001 o que possibilita
fidelização do mercado e geração de novas
oportunidades. As empresas certificadas pela
norma apresentam uma boa imagem relacionadas
a preocupação com clientes e que desejam
sempre melhorar inovando constantemente.
A gestão da qualidade, em consonância
com a implementação da ISO 9001, melhora a
padronização dos processos e procedimentos
aumentando a confiabilidade e qualidade.
Organizações que implementam o sistema
de gestão da qualidade e conquistam a
certificação da norma ISO 9001, geram
vantagem competitiva e estão sempre buscando
se atualizar, inovar o que aumenta as chances de
sucesso certo em suas operações.
Entretanto, é extremamente importante o
comprometimento

de

todos

com

a

implementação da norma ISO 9001, com
destaque especial à alta direção, para que a
qualificação, implementação e disseminação da
cultura qualidade seja colocada em prática na
organização.
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RESUMO
Dentro de um Estado Democrático, a participação social é destacada e reivindicada pela sociedade como forma de
cogestão, controle social das políticas públicas e de indução do desenvolvimento econômico, principalmente após a
institucionalização de canais participativos com a edição da Constituição Federal de 1988. O objetivo principal do
presente trabalho é analisar a contribuição da participação da sociedade, como elemento de governança pública, para o
desenvolvimento econômico local. Referida pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem quantitativa, tendo como
procedimentos metodológicos a revisão de literatura sobre as temáticas, a construção do estado da arte e a aplicação de
técnicas estatísticas utilizando os dados dos Municípios mineiros e das regiões do Estado de Minas Gerais, extraídos do
Índice de Desenvolvimento Econômico Local (ISDEL) do Sebrae-MG, que consolida dados oficiais publicados nos anos
de 2018 e 2019. Foram analisadas a dimensão do ISDEL Governança para o Desenvolvimento, e sua subdimensão
Participação e Controle Social que interessa ao presente estudo. Como resultado final foi identificada uma significativa
relação entre a dimensão Governança para Desenvolvimento para o desenvolvimento econômico dos Municípios das
regiões do Estado de Minas Gerais, porém o mesmo não ocorreu quando considerada de forma isolada a subdimensão
Participação e Controle Social. No entanto, a referida subdimensão é significativa dentro da composição da dimensão
Governança para Desenvolvimento, o que denota sua contribuição indireta para o aumento do ISDEL Geral Municipal.
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Governança. Participação social. Indicadores de desenvolvimento.
ABSTRACT
In a Democratic State, social participation is highlighted and claimed by society as a form of co-management, social
control of the public policies and induction of the economic development, especially after the institutionalization of
participative channels as the edition of the Federal Constitution of 1988. The main goal of the present assignment is to
analyze the contribution of the society’s participation as an element of public governance for the local economic
development. Such research is of applied nature, with quantitative approach, having as methodological procedures the
literature review about both themes- economic development and social participation- the construction of the art state and
the application of statistical techniques using data from cities from Minas and regions from the State of Minas Gerais,
extracted from the Local Economic Development Index (LEDI) from Sebrae-MG, that consolidates official data published
in the years of 2018 and 2019. The dimension- Governance for Development, and its sub dimension- Participation and
Social Control from the LEDI, which interest to the study, were analyzed. As result, a significant relation between the
dimension Governance for Development for the economic development of the cities from Minas was identified; however,
the same hasn’t occurred when the sub dimension Participation and Social Control was considered. Yet, the sub dimension
referred to is significant in the composition of the dimension Governance for Development, which denotes its indirect
contribution for the enhancement of the General Municipal LEDI.
Key words: Local Development. Governance. Social Participation. Development Indices.
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dimensão Governança para Desenvolvimento,

INTRODUÇÃO
Partindo da ideia de que os cidadãos são os
mais atingidos pelas ações governamentais, a
participação social é vista como instrumento
intrínseco de um estado democrático de direito
no intuito de assegurar que as decisões políticas
estejam convergentes com o interesse da
coletividade.
E, sendo um desejo natural da população
a melhoria nas suas próprias condições de vida,
uma maior participação dos cidadãos no debate
público, pelo menos em tese, deveria contribuir
para o desenvolvimento econômico e social de
uma localidade.
Considerando

a

importância

da

participação social nos estados democráticos,
como uma prática de gestão pública com vistas a
eficiente formulação de políticas públicas
voltadas ao atendimento dos interesses da
coletividade, o presente artigo buscou analisar a
contribuição

da

participação

social

na

governança pública e sua relação com o
desenvolvimento de territórios.
Esta pesquisa considerou autores que
abordaram o tema a partir da Constituição
Federal de 1988, bem como a contribuição dos
pesquisadores

que

recentemente

também

trataram a temática no meio acadêmico, mais
especificamente
participação

no
social

que
e

se

relaciona

à

desenvolvimento

local/regional.
No que se refere à parte quantitativa da
pesquisa, o ponto central foi o desdobramento da

uma das cinco dimensões constituintes do Índice de Desenvolvimento Local (ISDEL) do
SEBRAE consideradas pelo Sebrae MG como
relevantes para o desenvolvimento local (Capital
Empreendedor, Tecido Empresarial, Governança
para o Desenvolvimento, Organização Produtiva
e Inserção Competitiva).
Referido índice busca representar em
termos

quantitativos

desenvolvimento

a

as
partir

dimensões

do

da

de

análise

indicadores e variáveis de fontes oficiais, sendo
composto por cinco dimensões, dentre elas a
objeto do presente estudo Governança para
Desenvolvimento

que

possui

como

subdimensões: a) articulação, b) gestão pública,
c) participação e controle social.
O

cruzamento

dos

dados

permite

identificar, qual a importância relativa da
participação social (subdimensão da Governança
para Desenvolvimento) para o progresso dos
territórios. Foi efetuada a correlação de uma de
suas subdimensões, Participação e Controle
Social, com o índice geral resultante (ISDEL),
buscando encontrar a relação subdimensão com
o índice geral que é utilizado para evidenciar o
desenvolvimento

local.

Para

tanto, foram

analisados os dados dos Municípios mineiros por
regiões.
A partir dos resultados obtidos, modelos
participativos poderão ser replicados em outros
municípios brasileiros como forma de alavancar
o desenvolvimento local.
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garantias coletivas e individuais, o que pode ser

2. REFERENCIAL TEÓRICO

efetivado por meio do controle social dos atos do
Nesse referencial é abordado sobre as
questões da democracia, do desenvolvimento e
do indicador alvo desta pesquisa, o ISDEL.

Poder

Público,

Abordagens

sobre

democracia

as

esferas

Já na segunda metade do século XX,
e

participação social

a

concepção

de

democracia

participativa, com suas reflexões voltadas às
tradições participativas. Referido modelo de

A questão da participação social passou a
ser pauta nos países desenvolvidos no início do
século XX e no Brasil, após intensa luta de
movimentos sociais nas décadas de 60 a 80, que
culminou numa efetiva participação popular na
Assembleia Constituinte de 88. Isso promoveu a
institucionalização

todas

governamentais.
emergiu

2.1

em

de

diversos

canais

de

participação social na ordem constitucional, em
especial a criação de espaços públicos de
interlocução entre o Poder Público e a sociedade
no que tange às políticas públicas sociais, em
todas as esferas de governo, como afirma
Albuquerque (2006).
Segundo Medeiros e Borges (2007), a
participação social seria uma conduta cidadã
ativa, ou seja, a efetiva participação dos cidadãos
nas decisões políticas e de interesse público
relacionadas à comunidade. Para o jurista
Canotilho (2006) o próprio Estado Democrático
de Direito se manifesta na participação popular
na composição da vontade política diante da
própria vontade do Estado: tornando-o legítimo
em sua essência por estabelecer um controle
social do poder. Todavia, apesar da vontade
popular se consolidar numa democracia direta
pelo voto, devem ser mantidos direitos e

democracia defende uma maior intromissão dos
cidadãos nas decisões políticas, com a criação, a
manutenção e o aperfeiçoamento de canais
participativos (MARQUES, 2009).
A

teoria

participacionista

parte

do

entendimento de que a participação do povo deve
ser ilimitada para existência de um governo
verdadeiramente democrático, devendo iniciarse dentro do próprio ambiente de trabalho,
evoluindo de forma gradual para um contexto
social mais amplo, e sendo sua principal função
educativa: “educativa no mais amplo sentido da
palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no
de aquisição de práticas de habilidades e
procedimentos

democráticos”

(PATEMAN,

1992, p. 61).
Há, ainda, uma outra corrente que realçou
a necessidade de discussão e de participação
efetiva dos cidadãos nas atividades políticoinstitucionais, admitindo, todavia, a relevância
de princípios típicos dos modelos liberais de
democracia (MARQUES, 2009).
É no âmbito desta outra corrente que
Habermas (2003) propôs o modelo conhecido
como democracia deliberativa, que consiste na
participação das pessoas na tomada de decisão,
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buscando uma identidade política coletiva.

Assim, a administração pública ao se abrir

Oliveira e Pereira (2014) asseveram que o

para receber ideias sobre assuntos de interesse da

atendimento às premissas dessa teoria é algo

comunidade e para a participação social,

distante, até mesmo nas sociedades consideradas

desenvolve uma conduta ativa dos cidadãos nas

desenvolvidas, uma vez que a ausência de

decisões e ações públicas. Com os avanços

uniformidade nas oportunidades e capacidades

tecnológicos

estabelece bloqueios externos e internos nos

participativos como os portais da transparência,

próprios

as mobilizações em redes sociais sobre assuntos

indivíduos

que

inviabilizam

a

participação equânime.

surgiram

novos

formatos

de interesse coletivo; os abaixo-assinados

Desse modo, a democracia deliberativa

virtuais a favor ou contra ações de governos e as

exigiria mudanças nos setores econômico, na

plataformas para a participação na construção de

qualificação das pessoas, além da necessidade de

ideias para setor público, como por exemplo, a

construção

“callenge.gov”,

de

canais

mais

acessíveis

à

adotada

população. Em consonância com as diretrizes

presidente

americano

dessa teoria, surgiram, a partir da década de 80,

BERMEJO, 2018).

no

governo

Obama

do

(MARTINS;

arranjos institucionais participativos, onde as
decisões buscaram expressar o consenso de

2.2 Abordagens sobre o desenvolvimento

diferentes sujeitos dentro de uma coletividade
O dilema do desenvolvimento surgiu com

(SANABIO et al, 2013).
Apesar da similaridade existente entre as
democracias semidireta e participativa, esta
última possui um conceito mais abrangente que a
primeira.

Considerando

o

conceito

de

democracia semidireta como uma simples
conjugação da representação com institutos da
democracia direta, a democracia prevista na
Constituição Federal de 1988 não seria a
semidireta, já que foram estabelecidas formas
inovadoras de participação social na esfera
pública. Assim, a democracia participativa
compreende uma participação universal, com
ênfase na criação de mecanismos necessários à
criação e ampliação dos espaços participativos
(MACEDO, 2008).

as flutuações econômicas do século XIX, bem
como com a concentração de renda e riqueza em
poucos países considerados industrializados.
Com o aprimoramento da técnica de estatísticas
oficiais, foi constatado na época que dois terços
da população mundial possuíam renda per capita
inferior da minoria dos países ricos, assim, os
países pobres passaram a ser conceituados pelos
estudiosos

como

apresentarem

subdesenvolvidos,

insuficiente

por

crescimento

econômico, baixa produtividade, relevante grau
de

analfabetismo,

mortalidade
costumeiramente,

taxas

infantil

de

natalidade

elevadas,

instabilidade

e
e,

política

(SOUZA, 1999).
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Vale ressaltar que existem basicamente

Schumpeter (1911) também desenvolveu

duas correntes teóricas: uma que considera

sua teoria sobre desenvolvimento econômico, no

crescimento como sinônimo de desenvolvimento

entanto, já buscava diferenciar crescimento de

e

crescimento

desenvolvimento. Para referido autor quando há

indispensável ao desenvolvimento, porém não

somente crescimento, a economia funciona num

uma condição suficiente (SOUZA, 1999). Na

fluxo circular de equilíbrio, cujas variáveis

primeira corrente estariam presentes modelos de

aumentam somente em razão do crescimento

crescimento da tradição clássica e neoclássica,

demográfico. Já o desenvolvimento ocorreria na

que conceituam crescimento como uma simples

presença de inovações tecnológicas, e por

variação quantitativa do PIB (Produto Interno

intermédio

Bruto); na segunda, economistas de tradição

empresários/empreendedores,

marxista ou cepalina, cujo desenvolvimento seria

geralmente por bancos (SOUZA, 1999).

outra

que

considera

o

caracterizado por mudanças nas estruturas

de

investimentos

de

financiados

Para Scatolin (1989), as concepções

produtivas, nas instituições, e, principalmente, na

teóricas

de

desenvolvimento

não

são

qualidade de vida da população (OLIVEIRA,

excludentes, pelo contrário, em alguns pontos até

2002).

se complementam. Vale ressaltar que os debates

Destarte, alguns teóricos atribuíam apenas

sobre o desenvolvimento econômico ficaram

os incrementos constantes no nível de renda

acirrados no pós-guerra, uma vez que o tema foi

como

ao

encarado por especialistas de vários países, com

desenvolvimento, sem preocupação com a forma

a finalidade de melhorar o mundo, livrando-o de

de distribuição (OLIVEIRA, 2002). Para Brue e

problemas de outros tempos, como: guerras,

Grant (2017), crescimento econômico é o

desemprego, miséria, desigualdades políticas,

aumento real da produção de um país (PIB) por

econômicas e sociais (OLIVEIRA, 2002).

condição

para

se

chegar

um determinado período, resultante de: a) uma

Para Amartya Sen, como resultado da

maior quantidade de recursos naturais, recursos

Segunda Guerra Mundial, o interesse no

humanos e capital; b) melhorias na qualidade dos

crescimento retornou à tona, atraindo a atenção

recursos

que

de economistas para suas teorias, vez que se

o

tornou uma preocupação de todos, países

desenvolvimento econômico é o processo pelo

desenvolvidos ou subdesenvolvidos, desde os

qual a nação melhora a qualidade de vida da sua

dizimados pela guerra, aos socialistas buscando

população, motivo pelo qual especialistas da área

resultados das economias capitalistas (KANG,

analisam os possíveis fatores que criam ou

2011).

e

impulsionam

c)

avanços
a

tecnológicos

produtividade.

Já

impedem a elevação do padrão de vida nos
países.

Portanto,
economistas

após

buscaram

o

conflito
razões

bélico,
para

o
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subdesenvolvimento de países, concluindo que

(AMARAL FILHO, 1995, 1996).

os considerados pobres não desenvolveriam se

segundo

não existisse a quebra de laços com os

desenvolvimento de uma região ou localidade

economicamente dominantes, visto que o entrave

não pode ser apenas promovido por um plano

ao desenvolvimento era essencialmente político:

central, por investimentos do governo federal e

aos países pobres era reservada uma posição

somente pela instalação de indústrias motrizes.

inferior no contexto da divisão internacional do

Adotando a visão do crescimento endógeno,

trabalho (SOUZA, 1999). Expectativas de

existe a necessidade de mobilização de forças

progresso e de melhoria das condições de vida da

locais, composta por empresários, universidades,

população de todas as nações acabaram por ser

prefeituras, além da cooperação entre as

formalizadas

documentos,

empresas e pesquisadores para inovação, na

declarações e conferências mundiais no período

indução do desenvolvimento regional e local

pós-guerra (OLIVEIRA, 2002).

(SOUZA, 2005).

em

diversos

as

teorias

mais

Assim,

modernas

o

Vale ressaltar que a administração pública

Segundo Siedenberg (2003), a partir de

brasileira também sofreu influências da ideologia

1950, o arcabouço de significados meramente

desenvolvimentista presente no país no período

econômicos foi acrescido por mais um conceito-

compreendido (entre 1945 e 1964). Sua

chave nas ciências sociais aplicadas, o conceito

consolidação

de desenvolvimento, extrapolando as fronteiras

como

referencial

para

as

economias, especialmente periféricas, estaria

da

associada à teoria de Prebisch e as teses

consolidação desse conceito, entendido como um

cepalinas,

processo

como

a

recomendação

de

ciência

econômica.
mais

Assim,

amplo,

de

após

a

alterações

implementação de uma estratégia política de

socioeconômicas, o desafio na academia foi

forte industrialização, bem como de substituição

descobrir

das importações, a ser implementada pelo poder

desenvolvimento.

estatal conjuntamente com a burguesia industrial
da época (PAES DE PAULA, 2003).

de

medir

o

Com a divulgação de indicadores de
taxas de natalidade/mortalidade, predominância

endógeno,

das atividades (agrárias ou industriais), baixa

compreendido como um modelo realizado de

produtividade e inclusive nível de estabilidade

“baixo para cima”, ou seja, partindo das

política, os países começaram, ainda, ser

potencialidades socioeconômicas dos próprios

classificados

territórios,

subdesenvolvidos (SOUZA, 1999).

no

regional

forma

desenvolvimento, como grau de analfabetismo,

Dentre as teorias mais modernas está a do
desenvolvimento

uma

lugar

de

um

modelo

em

desenvolvidos

e

preestabelecido de “cima para baixo”, isto é,
formulado e executado pelo Estado nacional
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Atualmente,

o

melhoria nas condições de vida das pessoas,

interesse na utilização de indicadores na gestão

levaram estudiosos a procurarem dados e

pública relaciona-se com o maior controle estatal

informações capazes de refletirem a real

- fiscalização pela sociedade, sindicatos e até

qualidade de vida da população de uma nação, e,

pela

gastos públicos,

é neste contexto, que surgem os denominados

demandando o aprimoramento do planejamento

indicadores de segunda geração, como o Índice

estatal, para torná-lo mais técnico, efetivo,

de Desenvolvimento Humano (IDH), o mais

eficiente e seguro.

popular de todos (GUIMARÃES, JANNUZZI,

mídia

para

- sobre

Ressalte-se

que,

Januzzi

os

segundo

(2005),

Siedenberg

2014).

(2003), já em 1954 um grupo de cientistas,

Além disso, como menciona Siedenberg

ligados à Organização das Nações Unidas

(2003), mesmo existindo no meio científico

(ONU),

consenso

para

melhorar

a

definição

de

sobre

a

necessidade

de

se

desenvolvimento, sugeria a necessidade de

complementar dados econômicos com sociais

atrelar ao Produto Interno Bruto (PIB) alguns

para a caracterização do desenvolvimento,

indicadores de outras áreas de conhecimento

surgiram críticos referentes à medição desses

como saúde, educação e habitação.

indicadores sociais em sociedades com perfis

No entanto, foi nos anos 70 que a discussão

muito diferenciados, colocando sob suspeita

em torno de indicadores de desenvolvimento

procedimentos para obtenção e sobre sua

socioeconômico ganhou corpulência no meio dos

fidedignidade dos dados, sendo que o próprio

cientistas - Social Indicator Movement (SIM),

Movimento SI, por um momento, foi acusado de

bem como o interesse de institutos de pesquisa e

criação de um “modismo” para promoção de seus

organismos internacionais, os quais também

estudos, e pelo fornecimento de instrumentos de

sugeriam a utilização de mais indicadores sociais

base científica para fortalecimento do controle

a fim de analisar o desenvolvimento das nações.

político

Assim, os indicadores sociais seriam medidas

Herculano (2000), a exatidão dos dados, sempre

utilizadas para permitir a operacionalização de

estão sujeitas a diferentes interpretações e

um conceito abstrato ou de uma demanda

mesmo a distorções e manipulações, mesmo que

programática, e sua construção histórica teria

não dolosas.

(SIEDENBERG,

2003).

E,

para

iniciado na década de 60 e fortalecido nos anos

No Brasil, segundo Jannuzzi (2014), a

70, com a dicotomia verificada entre crescimento

partir de 1988, ou seja, após o estabelecimento

econômico de uma nação e o atendimento dos

por ordem constitucional da descentralização

desejos da população (JANUZZI, 2005).

político-administrativa dos entes federados,

A observação de que o crescimento

houve um crescimento na busca de dados sociais

econômico não exatamente provocava uma

e demográficos para fins de planejamento em
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âmbito local e a formulação de políticas públicas.

pontuações

Desse modo, iniciou-se uma demanda por

(SEBRAE, 2019).

indicadores

diversas

ISDEL

No total, o ISDEL é composto por 135

municipalidades, como forma de subsidiar a

indicadores obtidos em fontes oficiais como o

elaboração de planos de planejamento público

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

locais como os urbanos, plurianuais, ambientais

(IBGE) que contempla o censo cemográfico; a

no intuito de pleitear repasses federais para

Pesquisa de Informações Básicas Municipais

implementação de programas sociais, para

(MUNIC); o Instituto Nacional de Estudos e

disponibilizar equipamentos ou serviços sociais

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

específicos, por exigência de norma legal ou, até

que descreve o censo escolar; o Portal do

mesmo, por cobrança da própria sociedade.

Empreendedor (MEI); a Relação Anual de

âmbito

dessa

instituições

pelo

pelas

No

às

estabelecidas

abordagem

sobre

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do

indicadores de natureza genérica o presente

Trabalho; o Departamento de Informática do

estudo se dedica ao Índice de Desenvolvimento

SUS (DATASUS) do Ministério da Saúde; o

Local do SEBRAE.

Portal da Transparência do Ministério Público

O Índice de Desenvolvimento Econômico

Federal; o Sistema Nacional de Informações

Local (ISDEL), é um índice criado pelo Serviço

(SNIS) sobre saneamento do Ministério das

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Cidades; o Banco Central do Brasil (BACEN)

(SEBRAE) de Minas Gerais a partir do modelo

dentre outros. Com esses indicadores é possível

de Desenvolvimento Econômico Local (DEL)

a formulação de políticas públicas mais

para informar aos municípios dados sobre o

assertivas e focadas nas necessidades de cada

desenvolvimento local e, por meio destes

localidade,

resultados, fomentar políticas públicas para o

estimulando o desenvolvimento sustentável das

desenvolvimento dos municípios.

regiões e dos municípios (SEBRAE, 2019). O

fortalecendo

a

economia

e

O ISDEL é baseado em cinco dimensões:

resultado destes indicadores é um valor que varia

1- Capital empreendedor, 2- Tecido empresarial,

de 0 (zero) a 1 (hum), sendo zero o menor nível

3- Governança para o desenvolvimento, 4-

de desenvolvimento e o valor máximo é 1, maior

eleições de 1960, que elegeram Jânio da

nível de desenvolvimento.

Silva Quadros presidente da república, não
Organização produtiva e 5- Inserção competitiva.

3. METODOLOGIA

Cada uma delas é subdividida em subdimensões,
que

são

representadas

pelos

indicadores

dimensionais e cada indicador por suas variáveis
que estabelecem os parâmetros para chegar nas

A

pesquisa

buscou

compreender

a

participação social nas instâncias locais, por
intermédio da identificação de elementos que
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pudessem validar ou refutar a hipótese de que há

Para a análise dos dados, foram adotados

relação direta entre a participação social na

procedimentos da estatística descritiva e análise

governança pública e no desenvolvimento local.

de medidas de associação, notadamente, o

Quanto à finalidade é aplicada, visto que

coeficiente de correlação de Pearson; e análise

analisar elementos que possam atestar a

de causalidade. Os dados dos municípios foram

contribuição

no

inicialmente lançados em um banco de dados no

desenvolvimento local, podendo o resultado

programa SPSS 21.0 e posteriormente analisados

contribuir para que os gestores públicos utilizem

a partir das variáveis: a) valor do ISDEL do

ferramentas participativas na tomada de decisões

munícipio, b) valor da dimensão “Governança

e na elaboração de políticas públicas.

para o Desenvolvimento” e c) valor da

da

participação

social

Em relação à natureza é quantitativa uma

subdimensão “Participação e Controle Social”.

vez que busca-se dados estatísticos para a

Ao todo, 2.559 dados foram relacionados a fim

parametrização da temática, utilizando o único

de se encontrar a validação (ou não) da hipótese

índice brasileiro encontrado que representa em

inicial.

termos

quantitativos

do

A análise dos resultados da pesquisa,

desenvolvimento (ISDEL) com base em dados

conforme já mencionado, buscou validar (ou

oficiais (Censo, Munic - IBGE, RAIS -

não) a hipótese de que há uma relação positiva e

Ministério do Trabalho, DATASUS - Ministério

significativa entre a participação social na

da Saúde, Índice de Transparência - Ministério

governança pública e no desenvolvimento local a

Público da União, dentre outros), bem como a

partir da análise por regiões de todo Estado de

correlação

à

Minas Gerais, da sua decomposição em

do

dimensões e subdimensões e dos cruzamentos do

participação

entre

as

dimensões

indicadores

social

com

ligados
aspectos

desenvolvimento local.

referido

Os procedimentos para a coleta dos dados
envolverama tabulação dos mesmos no programa

índice

e

seus

constituintes,

em

consonância com o que foi apropriado da revisão
de literatura.

SPSS 21.0, a partir da extração do banco de

Para que a participação social pudesse ser

dados do ISDEL, considerando a dimensão

analisada de forma empírica nesta pesquisa

“Governança para o Desenvolvimento” e a

enquanto

subdimensão “Participação e Controle Social”.

desenvolvimento local, optou-se por analisar o

Foram realizados os testes de normalidade

fator

contribuinte

para

o

desdobramento do ISDEL que, computa entre

dos dados, as análises de correlação, a

outras

determinação

estatísticas

(denominada pelo SEBRAE de Participação e

descritivas para cada região de planejamento do

Controle Social), que é uma das subdimensões da

e

análise

das

variáveis,

a

participação

social

Estado de Minas Gerais.
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dimensão

“Governança

para

o
Para aprofundar essas análises e entender

Desenvolvimento”.
Por

conseguinte,

foram

realizadas

correlações por meio dos cruzamentos entre o
ISDEL e a dimensão “Governança para o
Desenvolvimento”,

entre

a

subdimensão

Participação e Controle Social e o ISDEL e entre
a subdimensão Participação e Controle Social e a
dimensão

“Governança

para

o

Desenvolvimento” em cada uma das dez regiões

de maneira mais efetiva as diferenças regionais,
o presente estudo foi realizado no âmbito de cada
uma das dez regiões de planejamento do estado
de Minas Gerais, a saber: (a) Região Central; (b)
Região da Zona da Mata; (c) Região do Sul de
Minas; (d) Região do Triângulo; (e) Região do
Alto Paranaíba; (f) Região Centro-oeste; (g)
Região Noroeste; (h) Região Norte; (i) Região do
Jequitinhonha e (j) Região do Rio Doce.

de planejamento do Estado.
4. ANÁLISE POR REGIÕES

Quadro 1. Correlação de Pearson entre ISDEL Geral X Dimensão Governança X Subdimensão Participação e Controle
Social das 10 regiões do Estado de Minas Gerais
ISDEL
Dimensão:
Governança para
Desenvolvimento

ISDEL
Subdimensão
Participação e
Controle Social

Correlação de Pearson 1

,848**

,670**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

157

157

Correlação de Pearson 1

,824**

,659**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

143

143

Correlação de Pearson 1

,783**

,410**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

155

155

Correlação de Pearson 1

,818**

,664**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

35

35

Correlação de Pearson 1

,793**

,577**

Sig. (2 extremidades)

,000

,001

ISDEL
Geral

Região

Central

ISDEL Geral

N

Zona da Mata

ISDEL Geral

N

Sul de Minas

ISDEL Geral

N

Triângulo

ISDEL Geral

N
Alto Paranaíba

ISDEL Geral

157

143

155

35
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N

Centro-Oeste de
ISDEL Geral
Minas

31

31

31

Correlação de Pearson 1

,816**

,426**

Sig. (2 extremidades)

,000

,001

56

56

Correlação de Pearson 1

,767**

,482*

Sig. (2 extremidades)

,000

,043

18

18

Correlação de Pearson 1

,750**

,453**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

90

90

Correlação de Pearson 1

,748**

,300*

Sig. (2 extremidades)

,000

,014

66

66

Correlação de Pearson 1

,800**

,567**

Sig. (2 extremidades)

,000

,000

102

102

N

Noroeste
Minas

de

ISDEL Geral

56

N

Norte de Minas

ISDEL Geral

18

N

Jequitinhonha/
Mucuri

ISDEL Geral

90

N

Rio Doce

ISDEL Geral

66

N

102

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades)
Fonte: Elaborado pelo autor

O quadro 1 evidencia a relevância da
Dimensão Governança para Desenvolvimento no

a menor associação (r = 0,748) entre ISDEL
Governança e ISDEL Geral.

ISDEL Geral nas regiões delimitadas no presente

Mesmo a região com menor associação

estudo. É possível ainda validar maiores

apresenta correlação de Pearson considerada

associações entre Governança X ISDEL Geral do

forte, o que caracteriza influência positiva da

que entre Participação e Controle Social X

Governança para o Índice Geral.

ISDEL Geral.

As regiões Zona da Mata e Triângulo

A região Central composta por 157

ocupam a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) posição em

municípios foi a região que apresentou maior

relação aos coeficientes de correlação de

associação, mensurada pelo coeficiente de

Pearson,

Pearson (r = 0,848), entre ISDEL Governança e

respectivamente.

mensurando

82,40%

e

81,60%

ISDEL Geral, enquanto a região Jequitinhonha /

O gráfico 1 a seguir demonstra os

Mucuri composta por 66 municípios apresentou

coeficientes de correlação de Pearson em todas
as regiões, no que se refere ao ISDEL
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Governança e ISDEL Geral.
Gráfico 1. Coeficiente de Pearson entre ISDEL Governança X ISDEL Geral

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda em relação ao quadro 1, é possível

composta por 66 municípios apresentou a menor

evidenciar a importância da Subdimensão

associação (r

=

0,300) entre

o

ISDEL

Participação e Controle Social no ISDEL Geral

Subdimensão Participação e Controle Social e o

dentre regiões delimitadas no presente estudo.

ISDEL Geral.

A região Central composta por 157

As regiões Triângulo e Zona da Mata

municípios foi a região que apresentou maior

ocupam a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) posição em

associação, mensurada pelo coeficiente de

relação aos coeficientes de correlação de Pearson

Pearson (r = 0,670), entre o ISDEL Subdimensão

entre o ISDEL Subdimensão Participação e

Participação e Controle Social e ISDEL Geral,

Controle Social e ISDEL Geral mensurando

enquanto a região Jequitinhonha / Mucuri

66,40% e 65,90% respectivamente.

Quadro 2: Análise das correlações entre ISDEL Dimensão: Governança para Desenvolvimento x Subdimensão
Participação e Controle Social nas 10 regiões do Estado de Minas Gerais
ISDEL Subdimensão Participação
e Controle Social

Região

Central

ISDEL Dimensão: Governança Correlação de Pearson
para Desenvolvimento
Sig. (2 extremidades)
N

Zona da Mata

ISDEL Dimensão: Governança Correlação de Pearson
para Desenvolvimento
Sig. (2 extremidades)
N

Sul de Minas

ISDEL Dimensão: Governança Correlação de Pearson
para Desenvolvimento
Sig. (2 extremidades)

,777**
,000
157
,743**
,000
143
,599**
,000
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O quadro 2 demonstra a associação entre
ISDEL

Dimensão:

Governança

Por

tudo

exposto,

os

cruzamentos

para

demonstraram que a dimensão Governança para

Desenvolvimento x Subdimensão Participação e

Desenvolvimento possui forte associação com o

Controle Social nas 10 regiões do Estado de

ISDEL Geral, assim como a subdimensão

Minas Gerais.

Participação e Controle Social também possui

A região Triângulo composta por 35

importante associação com a Governança para

municípios foi a região que apresentou maior

Desenvolvimento.

Assim,

apesar

associação, mensurada pelo coeficiente de

isoladamente

ser

relevante

Pearson (r = 0,799), entre ISDEL Dimensão:

subdimensão Participação Social e Controle

Governança

Social para o ISDEL Geral as regiões mineiras, a

para

Desenvolvimento

x

não

tão

a

Subdimensão Participação e Controle Social,

referida

enquanto a região Jequitinhonha / Mucuri

significativamente para a dimensão Governança

composta por 66 municípios apresentou a menor

para Desenvolvimento, que é uma dimensão

associação (r = 0,523) entre ISDEL Dimensão:

comprovadamente importante para o ISDEL

Governança

Geral, ou seja, para mensuração quantitativa do

para

Desenvolvimento

x

Subdimensão Participação e Controle Social.

subdimensão

de

contribui

desenvolvimento local.

As regiões Central e Zona da Mata ocupam

Assim,

confirma-se

a

hipótese

a 2ª (segunda) e 3ª (terceira) posição em relação

amplamente difundida na literatura de que a

aos coeficientes de correlação de Pearson entre

atuação conjunta entre Estado e sociedade civil,

ISDEL

para

por meio da governança e da participação social

Desenvolvimento x Subdimensão Participação e

organizada, contribui para o desenvolvimento

Controle Social mensurando 77,7% e 74,3%

local, tendo como base o indicador ISDEL nas

respectivamente.

regiões do Estado de Minas Gerais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

mesmo modo, nossa Constituição Federal de

Dimensão:

Governança

1988, assegurou formas de participação social,
O estudo buscou demonstrar a relevância
(ou não) da

participação social

para

o

desenvolvimento local. De modo geral, a
doutrina é uníssona no sentido de que a
participação da sociedade civil organizada
contribui para a melhoria das políticas públicas,
via de consequência contribuindo para uma

principalmente por meio dos conselhos das
políticas sociais, por ser um princípio basilar de
um estado democrático de direito.
Como observado no referencial teórico,
formas participativas ganharam mais destaque no
Brasil no formato de administração pública
societal, tornando-se referência mundial no caso

melhor qualidade de vida da população. Do
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Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.108-111, 2021.

Participação social e governança como elementos de desenvolvimento local: uma análise do Estado de Minas Gerais

dos orçamentos participativos. Porém, estudiosos

Vale ressaltar que ainda podem ser

apontam fragilidades como a ineficácia dos

considerados poucos os estudos específicos

modelos, como nos casos dos conselhos

sobre desenvolvimento local, sendo na sua

instituídos apenas por exigência legal, não

grande maioria estudos de casos. Também são

produzindo os resultados esperados, até mesmo

pouco conhecidos pelos gestores indicadores e

pela falta de qualificação dos participantes.

índices capazes de nortearem a definição e o

Sendo assim, a opção adotada foi tentar

planejamento das políticas públicas, ficando a

mensurar a importância desta participação social

cargo de um grupo restrito de pesquisadores a

de forma quantitativa (cruzamento de dados das

temática

dez regiões de planejamento do Estado de Minas

desenvolvimento.

relativa

aos

indicadores

de

Gerais) usando como ponto de partida o Índice

Dentre os estudos mais modernos, chamam

Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local

a atenção os realizados sobre formas digitais de

(ISDEL), que representa as dimensões do

participação

desenvolvimento a partir da análise indicadores e

plataformas tanto no governo estadunidense, do

variáveis de fontes oficiais, e dentre elas a

Presidente Obama, como no Brasil dentro de

Governança para Desenvolvimento com suas

universidade pública localizada dentro da região

subdimensões:

do Sul de Minas Gerais. Indiscutivelmente,

articulação,

gestão

pública,

participação e controle social.
Conforme demonstrado pelos cruzamentos
a participação social é relevante vez que é um dos

social,

como

a

criação

de

referido assunto ganhará ainda mais relevância
após a pandemia que assola o mundo do COVID19.

pilares da Governança para Desenvolvimento,

Uma limitação desse estudo é o fato de

sendo que esta possui forte associação com o

abordar apenas o estado de Minas Gerais por

ISDEL Geral de uma localidade ou região.

regiões de planejamento, o que não permite uma

Assim, quando somadas uma boa gestão pública,

compreensão de outras regiões do país e de casos

a articulação institucional e a participação da

específicos de municípios mineiros. Neste

sociedade civil existem mais chances de

sentido, recomenda-se em estudos futuros a

atingimento de alto índice de desenvolvimento

abordagem de outros estados, bem como a

local. Logo, mesmo que não de forma isolada e

adoção de outro indicador para além do ISDEL.

direta, pode-se considerar que a participação

Recomenda-se também uma agenda de

popular contribui para o desenvolvimento

estudos sobre a participação social no estado

econômico de uma localidade, por meio do

brasileiro após a extinção de centenas de

cruzamento de dados estatísticos e corroborando

conselhos pelo atual Governo Federal (Decreto

o posicionamento dominante encontrado no meio

Federal nº 9.759/2019). Tal extinção ocorreu sob

acadêmico.

a alegação de que tais conselhos foram criados
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com uma visão equivocada sobre a participação
da população, com base na ideologia de governos
anteriores, e que geravam gastos públicos
desnecessários como com diárias e despesas de

GUIMARÃES, J. R.; JANNUZZI, P. M.
Indicadores sintéticos no processo de formulação
e avaliação de políticas públicas: limites e
legitimidades. In: XIV Encontro Nacional de
Estudos Populacionais. Anais...Caxambu (MG):
ABEP, 2004, p. 18-21.

locomoção de conselheiros. Cabe, portanto uma
análise do impacto desta decisão governamental.
Por tudo exposto, o presente estudo
pretende ser uma contribuição para que
governos, gestores, pesquisadores e acadêmicos
continuem a buscar formas de participar a
população, de forma organizada e realmente
eficaz, das decisões governamentais e na
promoção

de

verdadeiramente

políticas
contribuem

públicas

que

para

um

desenvolvimento econômico, social, sustentável,
irradiando por toda a localidade, ou seja,
melhorando a qualidade de vida de todos os
cidadãos.
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RESUMO
O percurso de análises deste artigo - inscrito na Análise do Discurso de linha francesa articulada com a Psicopedagogia teve o objetivo de compreender a importância do trabalho do Psicopedagogo na sociedade contemporânea em que Mídia
e Mercado instauram demandas de (auto)aprendizado aliadas a um sentido de urgência inerente ao contexto pós-moderno.
Dito de outra forma, o objetivo deste artigo é pensar o papel do Psicopedagogo no entendimento do contexto Pós-Moderno
e no trabalho de potencializar e/ou sanar dificuldades do processo de aprendizagem do indivíduo.

ABSTRACT

The course of analysis in this article - registered in French Line of Speech Analysis articulated with Psychopedagogy has as its goal to understand the importance of the work of a psycopedagogist on the contemporary society, in which the
Media and the Market install demands of (self)learning allied to a sense of urgency, inherent in the postmodern context.
Putting it in another way, the objective of this article is to think of the roll of the psycopedagogist in the understanding of
the postmodern context and in the work of potentialize and/or overcome difficulties in the process of learning of an
individual.

1

As primeiras reflexões presentes neste artigo são oriundas do trabalho do autor apresentado para conclusão da disciplina
de Princípios e Fundamentos da Psicopedagogia do curso de Especialização em Psicopedagogia da FAI - Centro de Ensino
Superior em Gestão, Tecnologia e Educação e da Fundação Aprender sob responsabilidade da Profa. Msc. Elizabeth de
Oliveira Machado. Posteriormente, o texto foi (re)elaborado com a participação da autora para desenvolvimento e
articulação das ideias.
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1. INTRODUÇÃO

como esse funcionamento instituí a circulação de

O presente artigo busca construir um

sentidos.

percurso de reflexão sobre o contexto pós-

Também a Psicopedagogia, num recorte

moderno e como suas características determinam

específico tem seus conceitos apresentados para

a relevância da atuação do Psicopedagogo. Para

dar lastro ao entendimento da área e do trabalho

isso, toma a Análise do Discurso (AD) de linha

de seu profissional. A Psicopedagogia tal como

francesa

metodológico,

se dá a conhecer no Brasil - mediante uma

articulada a conceitos de outros campos

expressiva bagagem teórico-cultural fundada nas

epistemológicos de forma a constituir um

obras de Sara Paín (Psicopedagogia Operativa),

percurso em que não seja seguidos critérios

Jorge Visca (Epistemologia Convergente) e

empíricos (positivistas), mas teóricos. Como

Alícia Fernández (Psicopedagogia Clínica) - se

afirma Orlandi (2002):

constitui na integração entre diversos campos do

como

processo

saber inicialmente a partir de um trabalho voltado
Não se objetiva nessa forma de análise, a
exaustividade que chamamos horizontal, ou seja,
em extensão, nem a completude, ou exaustividade
em relação ao objeto empírico. Ele é inesgotável.
Isto porque, por definição, todo discurso se
estabelece na relação com um discurso anterior e
aponta para outro. Não há discurso fechado em si
mesmo.

aos problemas relacionados às dificuldades de

Por conta dessa questão de método, estudos

abordagem de não transparência - que vão

aprender e ao fracasso escolar2, São, diferentes
campos de conhecimento, tais como a Filosofia,
a Sociologia, a Epistemologia Genética, a
Psicanálise, dentre outros - entendidos numa

e conceitos de outras áreas (i. e., Sociologia,

constituir

Pedagogia,

são

Psicopedagogia, campo transdisciplinar que se

tomados para refletir sobre, por exemplo, a

dedica ao estudo do processo de aprendizagem

constituição do que é a sociedade pós-moderna.

humana:

Engenharia,

entre

outras)

o

cerne

do

conhecimento

da

Antes de ser uma soma de conceitos de diferentes

estabelecendo pontos de reflexão e não a

(…) quando a psicopedagogia considera a
aprendizagem como processo, ou seja, quando trata
da aprendizagem no momento em que ela se faz, se
constrói - de uma maneira interativa, integrativa,
estrutural e constante - podemos então identificá-la
com o processo de construção do conhecimento.
(SILVA, 1998, p.27).

afirmação de uma verdade una, inequívoca. Ou

Essas

campos epistemológicos, o que se propõe é uma
ampliação para além de uma análise de conteúdo,
a

resolução

de

um

problema.

Assim,

formas

de

conhecimento

vão

seja, uma visão teórica, e menos empírica, sobre

constituir um lugar propício à elaboração da

o papel de determinadas instituições sociais e de

Psicopedagogia, mais precisamente para a

2

Vale ressaltar que, no início do século XIX na França, os
estudos visavam resolver problemas de fracasso escolar

associando-o a problemas relativos à conduta e às
diferentes faces do desenvolvimento do indivíduo.
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o qual foi designado como sendo:

Psicopedagogia atual. São essas as condições
históricas de constituição da Psicopedagogia

(...) um campo do conhecimento que, como o
próprio nome sugere, implica uma integração entre
psicologia e pedagogia, tendo como objeto de
estudo o processo de aprendizagem, visto como
estrutural, construtivo e interacional, integrando
nele os aspectos cognitivos, afetivos e sociais do ser
humano. A psicopedagogia tem, então, como
objetivo, facilitar esse processo de aprendizagem,
removendo os obstáculos que impedem que ele se
faça. (SILVA, 1998, p. 26).

como entendida no contexto pós-moderno.
2. CONFIGURAÇÃO DA SOCIEDADE PÓSMODERNA, MERCADO E O SUJEITOCONSUMIDOR

Mas o modo como esses campos de saber

É ponto pacífico a possibilidade de

se relacionam é particular e demanda algum

construir uma história dos sentidos do termo Pós-

comentário. Não se trata de uma adição ingênua

Moderno, com toda sua polissemia7. Entretanto,

para desembocar em uma nova teoria3, não se

grosso modo, o desenvolvimento de um senso

trata de estabelecer, a saber, a relação cognitiva

totalitário no bojo da 2a Guerra Mundial pode ser

sujeito/objeto4, consciente e inconsciente5 e da

considerado o acontecimento que historicamente

interação social dos indivíduos6 pressupondo-se

pôs fim ao que se denomina de Moderno. Muito

uma teoria mais ou menos geral de um mesmo

dessa afirmação se sustenta pelas diversas obras8

objeto:

de

que surgem no pós-guerra e tratam da construção

aprendizagem. A Psicopedagogia tem seu

do pensamento e reflexão sobre a condição da

método e seu objeto próprios que tocam os

pós-modernidade.

o

indivíduo

e

seu

processo

bordos das ideias de Piaget, das de Freud e das

O Pós-Moderno é o momento em que há um

de Pichon Rivière; mas que não se confundem

colapso. Colapso da crença em metanarrativas9.

com os deles. Pode-se, sim, dizer que a

Nas Ciências, é momento de crítica da noção de

Psicopedagogia

Epistemologia

princípios transcendentes ou, dito de outra forma,

Genética, a Psicanálise e a Psicologia Social. E

mesmo os princípios imanentes devem ser

as pressupõe na medida em que se constitui da

resultado de consensos:

pressupõe

a

relação destes três conhecimentos específicos. É
este, stricto sensu, o contexto histórico da
3

Conforme define Michel Pêcheux (apud Gadet e Hak 2001) na formação da Análise do Discurso para a
constituição de teorias no contato com outros campos
epistemológicos.
4
De acordo com o que enuncia Piaget (1976).
5
Segundo Freud (2006).
6
De acordo com Pichon Rivière (1998).
7
A polissemia, segundo Orlandi (2001, p. 36) “é a ruptura
de processos de significação, ou seja, poderá fazer novas
interpretações do assunto tratado.”
8
Dentre essas obras, vale citar ‘Filosofia e o Espelho da
Natureza’ do filósofo pragmatista Richard Rorty, ‘A

Condição Pós-Moderna’ do também filósofo Jean-François
Lyotard e ‘Ética Pós-Moderna’ de Zygmunt Bauman,
sociólogo que elabora sua obra enfocando as relações
sociais, econômicas e de produção.
9
Aqui, entende-se, filosoficamente, o termo remetendo a
explicações globais, totalizantes. Em outras palavras
narrativas mestras cujo objetivo é ganhar o caráter de
explicação geral do mundo e da sociedade em que o sujeito
está inserido. Em suma, definições amplas e
universalizantes.
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O que se verifica é que a pós-modernidade muda o
enfoque sobre o sujeito definido pelo Iluminismo:
um ser superior localizado, com um perfil
eurocêntrico, branco, machista e colonizador. A
relação sujeito/objeto dirigida pelo primeiro,
privilegiava o segundo e acabava objetivando o
convívio humano. O movimento pós-moderno
passa a considerar o par sujeito/objeto sob uma
ótica humanista e ecológica, pautando suas ações
pela cooperação e pela solidariedade e não mais
pelo domínio e competição. (GONÇALVES, 2018,
p. 43)

do progresso pareciam sólidas. Porém, não se

O paradigma pós-moderno distingue-se do

que os conteúdos não se estabilizam, não são

anterior - o moderno - numa forma de ver e

conformados e passíveis muitas vezes de análise

entender o mundo, diametralmente oposta à visão

e crítica. Processo esse que conduz o sujeito a um

mecanicista e analítica cartesiana, baseada na

estado de desespero, de angústia. Principalmente

ideia de que é preciso dividir para conhecer, a

a um estado de melancolia, uma tristeza sem

qual é substituída por uma visão de síntese, de

motivo

complementaridade entre os conhecimentos.

Entretanto, o que aqui se identifica por essas

Suas raízes emanam de pesquisas na Biologia

questões não é a causa, mas sim uma

que vão culminar com a Teoria dos Sistemas

consequência. Não é o indivíduo, mas a ideologia

Vivos de Maturana e Varela, os quais concluem

e as instituições12 que vão construindo esse lugar.

que o ambiente vivo é complexo porque o

mostraram como pretendiam. O que se presencia
a partir dessa decepção é uma divisão temporal,
do ‘sólido’ para o ‘líquido’11.
Entendendo-se por líquido um processo
progressivo de individualização, acelerado e
cada vez mais intenso. Sobretudo, um espaço em

concreto,

Entender

este

sem

razão

cenário

a

consciente.

partir

da

processo vital é uma atividade contínua que tem

conceituação da forma-sujeito histórica13 de cada

o

momento é entender as imbricações dos

poder

de

continuamente

produzir

e

a

mesmos

si

reproduzir-se
(apud

GONÇALVES, 2018).

processos de interpelação e de individuação14
que permitem que esta forma-sujeito se constitua

Estas observações preliminares sobre o

em indivíduo com forma social, nas condições

pós-moderno destacam o clima intelectual que se

que se está discutindo. A forma social capitalista,

constitui, principalmente a partir da década de 60

em seu processo de individuação, tem como

do século XX10. De forma geral, há um enfoque

articulador simbólico o Estado. No entanto, se

crítico em torno da concepção do Iluminismo: o

assim ainda fosse atualmente, ou seja, se o

universo e as promessas que giravam em torno

Estado continuasse a ser o articulador da

10

Interessa ressaltar que é também um momento de
(re)leituras de diferentes teorias, i. e., de Lacan para a obra
de Freud, de Althusser para Marx ou mesmo de Benveniste
para Saussure, entre outros.
11
Conforme Bauman (2012) e Bauman e Donskis (2014).
12
Conforme as reflexões de Pêcheux (apud Gadet e Hak,
2001) e Foucault (2004).
13
Conceito da Análise do Discurso de linha francesa
conforme trabalhada por Eni Orlandi (i. e., 2006) em suas

obras a partir do que propõe Althusser em suas releituras
das obras de Marx. Hoje, já se pode afirmar duas formassujeito: a do sujeito religioso da Idade Média e a do sujeito
de direitos e deveres ou de sujeito capitalista. Ao longo
deste trabalho, será proposto um deslocamento para outra
forma-sujeito ainda em processo de estabilização e, no
mínimo, concorrente àquela definida pela Revolução
Francesa.
14
Conforme Orlandi (2001).
115
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.115-123, 2021.

Educação

variadas e eficazes: domínio da linguagem virtual,
das suas tecnologias, domínio de línguas, de
linguagens técnicas, das formas de linguagem em
espaços públicos, domínio de uma enorme
diversidade de situações discursivas (...)

sociedade atual, tomar-se-ia por base seus
diversos instrumentos15: a Constituição, o
Julgamento, o Tribunal para assim, ser o cidadão,
ou seja, o sujeito com direitos e deveres.

É notarmos que esta demanda requer também que
sejamos capazes de uma certa performance de
linguagem, a fim de imprimir essa tal imagem de
domínio destes elementos, de impressionar os
interlocutores e de convencê-los através da
produção de evidências de sentidos. (PAYER,
2005, p. 12).

Entretanto, ao tomar-se os fatos de linguagem da
contemporaneidade,

certos

deslocamentos

podem ser compreendidos.
Tem-se, pois, atualmente, duas questões
merecedoras de reflexão tomando todo o

Na medida em que o Mercado se coloca no

arcabouço teórico acima exposto. Primeiro, é

papel de, como dito acima, ao menos um dos

preciso entender que a noção de líquido pensada

articuladores

do ponto de vista sociológico, apesar de

contemporânea, desliza o lugar da forma-sujeito

relevante, acaba por reduzir a incompletude

de sua posição de sujeito de direitos e deveres, o

constitutiva da realidade a apenas uma desilusão

paradigma constituído na Revolução Francesa,

com uma explicação da realidade, no caso os

para o lugar da forma-sujeito consumidor, aquele

ideais da Revolução Francesa: Liberdade,

que, como já expresso anteriormente, para estar

Igualdade e Fraternidade!

no lugar do correto, do ordinário, precisa

Por outro lado, é preciso entender que,
específico

da

sociedade,

da

sociedade

consumir.

hoje, mesmo que ainda não como articulador
simbólico

simbólicos

O que parece apenas uma demanda social a

outra

mais - e ela não pode ser negada na medida em

instância se coloca como definidora das formas

que, empiricamente, se prova tal paradigma

de linguagem e de sujeito que vêm sendo

quando observa-se, por exemplo, o sentimento de

requisitadas nas condições de produção que se

impotência

apresentam na forma da globalização16. E esta

conseguem ter rendimentos suficientes para se

instância é o Mercado.

colocar no papel de consumir17 - é na verdade

que

atinge

aqueles

que

não

Entender estas formas de linguagem e de

uma mudança de natureza fundante para uma

sujeito no contemporâneo é entender em que

nova realidade. E essa mudança se dá através de

demandas está posto, hoje, o indivíduo social:

um dos elementos conformadores da forma-

(...) nos encontramos expostos à demanda de
conhecimento e domínio de múltiplas linguagens,
15

Para estar em consonância com a forma-sujeito, o
indivíduo deve proceder a leitura e aceite de um texto, a
prática de um ritual, a ocupação de um determinado espaço
que lhe permitam o lugar do ‘correto’, do ordinário.
16
Conforme proposta de reflexão presente no trabalho de
Payer (2005).

sujeito histórica que está aqui se propondo.

17

Aqui, vale refletir sobre os quadros de ansiedade e
depressão que hoje são recorrentes e também as diversas
questões de caráter financeiro que foram interpostas às
questões de saúde durante o período da atual Pandemia do
Covid-19.
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Se, a partir da Revolução Francesa, a

característica que não se colocou anteriormente

forma-sujeito capitalista se constituiu a partir do

na troca, diga-se, da Bíblia para a Constituição.

Estado

a

Enquanto na mudança da Idade Média para a

Constituição como texto matriz, hoje, para o

Modernidade, se dava uma troca de textos

Mercado como articulador simbólico, tem-se a

estáveis,

mudança do texto para a Mídia. E essa mudança

configura por fundamental - ou um dos textos

não é banal, pois essas mudanças nunca o são.

fundamentais - um texto mutável, instável,

como

articulador

simbólico

e

a

mudança

da

Pós-modernidade

Em torno do século XVI, na passagem da

impermanente e móvel e que, por essas

Idade Média para a Modernidade, se estrutura

características e sustentado pelas inovações do

uma mudança histórica a partir da instituição que

desenvolvimento

terá o predomínio do poder: desloca-se da Igreja

onipresente, tanto no espaço público quanto no

para o Estado18. Em outras palavras, não mais aos

privado.

axiomas/dogmas divinos da Bíblia e sim às leis
jurídicas é que se deve prestar obediência.

da

tecnologia,

se

torna

Aqui se coloca a questão: como pode o
sujeito,

imbricado

nesse

contexto

do

Payer (2005) também faz referência a esse

impermanente, do impreciso, da insegurança, se

processo histórico para dizer que, a partir de fatos

configurar em indivíduo preparado, eficiente e

da linguagem, elementos de trabalho do

eficaz? Como pode esse indivíduo atender às

arcabouço da AD, entende-se que há o esboço de

demandas a que é exposto? E a resposta que se

uma nova transformação na forma de poder,

coloca é a de que deve se configurar em ser

como a que se constituiu da Idade Média para a

cognoscente, como um sujeito “ensinante-

Modernidade.

aprendente ao longo de toda a sua existência”,

É nesse deslocamento que a autora afirma
que:

conforme propõe a Psicopedagogia a partir das
ideias de Fernández (2001, p. 54):

(..) tudo indica que um novo Texto vem adquirindo
o valor de Texto Fundamental na sociedade
contemporânea.

E que:
Este grande texto da atualidade consiste na Mídia,
daquilo que está na mídia, em um sentido amplo, e
em especial no marketing, na publicidade” 19 .

Contamos também com desenvolvimentos
importantes da antropologia, do estruturalismo, da
linguística e da história, pois permitem-nos pensar
os alunos fazendo/fazendo-se em/nas culturas. No
entanto, a psicopedagogia necessita definir seu
próprio sujeito; eu defino como o sujeito próprio da
psicopedagogia o ensinante-aprendente, ou seja, o
sujeito da autoria de pensamento.

Mas essa mudança de forma material do

E, se como exposto anteriormente, o

Texto Fundamental da sociedade traz uma

momento é o de transição ou ao menos de

18

forma-sujeito por outra, mas de um entremeio entre essas
instâncias ao menos neste momento.

Conforme os estudos de Claudine Haroche em ‘Fazer
Dizer, Querer Dizer’ (1984).
19
É importante notar que, o que hoje se dá não é a
substituição de um articulador simbólico por outro, de uma
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articulação entre formas-sujeito históricas e,

inerente a qualquer atividade. Essa urgência

principalmente, entre textos fundamentais da

muito está ligada a uma relação de sentido entre

articulação simbólica, este sujeito não está pronto

qualidade=velocidade20. Por conta dos avanços

para o que se configura em sua realidade e em

tecnológicos, uma ‘postura 24/7’21 passa a ser

como apre(e)nder essa realidade. É nesse ponto

expressão síntese da qualidade. Entretanto, ao

que se configura, de maneira macro, o papel da

mesmo tempo, apaga-se o tempo de maturação,

Psicopedagogia e, de maneira micro, o do

de reflexão e de abstração.

psicopedagogo.

A despeito de todos os benefícios da
sociedade da informação: liberdade de expressão

3. O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NUMA

e comunicação22, há pontos nevrálgicos que vão

SOCIEDADE DE ESTADO E MERCADO

sendo negligenciados por conta deste sentido de
urgência que vai se construindo. Entre estes,

De acordo com Gonçalves (2005), o
psicopedagogo

deve

se

configurar

em

profissional multi especialista em aprendizagem
humana.

Para

tanto,

deve

desenvolver

destaca-se entender que, ao se falar em sociedade
de informação, não se está falando em uma
sociedade de conhecimento. E isso faz toda
diferença.

conhecimentos em diversas áreas. Em particular,
naquelas que permitam intervir no processo de

Setzer (1999), matemático e engenheiro,
apresenta essa diferença da seguinte forma:

aprendizagem, demanda da sociedade atual. No
escopo geral, entender a abordagem holística que
hoje

constitui

exigências

de

toda

Informação é uma abstração informal, que
representa algo significativo para alguém através de
textos, imagens, sons ou animação. [...] Esta não é
uma definição isto é uma caracterização, porque
algo, significativo e alguém não estão bem
definidos; assumimos aqui um entendimento
intuitivo desses termos. [...] Conhecimento é uma
abstração interior, pessoal, de alguma coisa que foi
experimentada por alguém. [...] não pode ser
descrito inteiramente de outro modo seria apenas
dado ou informação [...] não depende apenas de
uma interpretação pessoal, [...] requer uma vivência
do objeto do conhecimento. [...] Associamos
informação à semântica. Conhecimento está
associado com pragmática. [...] O conhecimento é
puramente subjetivo cada um tem a experiência de
algo de uma forma diferente.

sorte:

tecnologia - mídias sociais e comunicação -,
informações em profusão - adquirir, armazenar,
processar e disseminar -, entre outros. Por fim,
não pode o profissional deixar de observar como
se constitui o sujeito em seus processos de
formação da condição de indivíduo biopsíquico à
identidade subjetiva.
Um sentido que, por conta deste ambiente
acima detalhado, se constitui é o de uma urgência
20

Essa igualdade de sentido muito decorre da evolução
tecnológica dos meios de produção e comunicação.

22

Além de diversos outros de ordem cultural, social e
econômica.

21

Termo de senso comum usado muito no contexto
profissional em que o ‘bom’ colaborador está sempre
disponível, ou seja, 24 horas nos 7 dias da semana.
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Sobre a mesma diferenciação, Davenport e
Prusak23 (1998, p. 25), declaram o:

tais conceitos com as estruturas de aprendizagem
que considera presentes em todo ser humano:
organismo; corpo; estrutura cognitiva e estrutura

Conhecimento como a informação mais valiosa,
precisamente porque alguém deu à informação um
contexto, um significado, uma interpretação.

dramática ou desejante. Ao seu ver, a informação

Os

captada

autores,

através

de

um

quadro

mantém relação com o organismo porque é
pelos

órgãos

sensoriais;

já

o

explicativo24, apresentam a informação como

conhecimento é processado cognitivamente,

dados dotados de relevância e propósito, que

enquanto que o saber é aquele conhecimento

requer consenso em relação ao significado e que

automatizado porque já foi incorporado: pertence

exige a mediação humana. Já o conhecimento,

ao corpo.

para os autores, inclui reflexão, síntese e
contexto, ou seja, exige o indivíduo.

Mas, se ao indivíduo falta o tempo de
reflexão, falta o tempo de compreensão das

Em suma, o que aqui retratam os autores é

condições de produção, de síntese; se esse

justamente a questão da construção de sentidos

indivíduo é o que é movido pelo senso de

através das informações, que podem ser

urgência, pela demanda do ‘24/7’, como terá esse

compreendidas e interpretadas e somente a partir

indivíduo a capacidade de tornar a rede.

desses

processos

configurando-se

em

um

Nesse ponto, o psicopedagogo deve

conhecimento, um lastro consistente de saberes.

intervir a partir de instrumentos que lhe permitam

O teórico da área de Administração, Peter

potencializar (ação preventiva) e/ou sanar

Drucker (1999), acentua o conhecimento como a

dificuldades (ação terapêutica) do processo de

informação eficaz em ação, focalizada em

aprendizagem. Como diz Gonçalves (2005, p. 7)

resultados. E, assim, reforça o fim pragmático do

quando afirma o papel do psicopedagogo na

conhecimento.

construção de “padrões integradores e geradores

Em

Psicopedagogia

o

termo

utilizado

com

Para além do processo de aprendizagem,

propriedade por Assmann (1996), ao se referir a

como dito no início deste item, é papel do

um estado no qual as mudanças tecnológicas e

psicopedagogo também abordar a autonomia a

culturais levam a uma necessidade constante de

partir da construção da cidadania, da moral, da

aprendizagem.

ética, entre outros aspectos que constituem o

Sociedade

Paín

usa-se

Aprendente,

(1996)

traz

a

distinção

entre

de sínteses”.

sujeito para trabalhar o incerto, o impreciso o

informação, conhecimento e saber, relacionando

23

Autores que trabalham com reflexões sobre a gestão do
conhecimento.

24

(1998, p. 18).
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idade, seja em grupos ou mesmo em espaços
terapêuticos individuais (GONÇALVES, 2020).

indeterminado e o complexo característicos da
sociedade contemporânea.
Este incerto pode ser visto, por exemplo,

Entendido o trabalho do psicopedagogo no

em como as relações trabalhistas se modificaram

processo de aprendizagem e na relação do

e se adaptaram de forma acelerada nas últimas

indivíduo com o meio, resta tomar o sujeito em

décadas por conta de diversos fatores, como a

sua constituição. Neste ponto, imbrica-se a um só

presença de 4 ou 5 gerações distintas no mercado

tempo ideologia e inconsciente, instâncias que

de trabalho ou o fim de vínculos profissionais

interpelam o indivíduo em sujeito na medida em

com uma mesma instituição por 20, 30 anos. Não

que ele se submete à língua, na história. Ou seja,

é difícil encontrar um familiar que tenha

assujeita-se25. O que se está dizendo é que há um

trabalhado por décadas em

uma mesma

processo de identificação-interpelação do sujeito

organização. Hoje, pesquisas apontam para uma

que resulta na evidência de identidade. Aqui, a

média de 12 empregos durante a vida produtiva.

ideologia

Por conta dessa transição constante,

responde

pelo

simbólico

e

o

inconsciente pelo processo de experiências26.
Apesar

constrói-se um sujeito que, continuamente, tem

de

apresentados

por

razões

de (re)começar, (re)aprender, adaptar-se. Assim,

didáticas de forma particionada: o processo de

o psicopedagogo deve também se comprometer

aprendizagem, a relação do indivíduo com a

com o entendimento das condições pessoais

sociedade e a constituição do sujeito - todos os

deste sujeito em constante necessidade de

aspectos elencados como fatores de trabalho do

aquisição de conhecimento, da melhoria das suas

psicopedagogo

condições

sobrepõem e se contrastam no entendimento do

de

aprendizagem,

afastando

obstáculos que se coloquem. Deve atender
indivíduos

em

necessidades

de

que é a área de atuação hoje deste profissional:

educação

Portanto, a Psicopedagogia é uma atividade
profissional integrativa, inter e transdisciplinar, que
nasceu assim, e ela é e está a frente de seu tempo. É
uma nova atividade profissional e requer um novo
profissional, que seja coerente com essa nova
epistemologia (GASPARIAN, 2020, p.141).

continuada, ampliando seu campo de atuação até
adultos e idosos, que se configuram num novo
público para os psicopedagogos:
Hoje não há mais dúvidas em relação à necessidade
de continuidade do processo de aprendizagem
durante toda a vida humana, como uma maneira de
se evitar e ou postergar o envelhecimento senil. A
Psicopedagogia tem demonstrado que processos de
aprendizagem são mantenedores da vida e, por isso,
são considerados processos vitais e se apresenta
como uma alternativa para o atendimento à terceira

25

Conforme explica Orlandi (2001) sobre o conceito de
assujeitamento.

- são indissociáveis e se

Nessas reflexões entende-se que o que se
coloca, muito além da prática, é uma necessidade
incontornável do psicopedagogo de ser um
sujeito em constante aprendizado, detentor de um
lastro multi e transdisciplinar que o capacite à

26

Por exemplo, o papel dos traumas na construção do
sujeito do ponto de vista de Freud.
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compreensão da relação sujeito/sociedade de

para esse processo. Como exposto, há hoje um

forma

do

estado líquido da realidade, estado esse que se

realidade

que conduz a uma relação sujeito/sociedade

transmorfa, acelerada e inapreensível se não na

mediada pelo Estado, mas igualmente - se não de

troca constante com outros profissionais, outras

forma mais marcante - pelo Mercado e por seu

teorias que, antes de contradizer ou negar,

texto fundamental, a Mídia. Esse panorama

acrescentam e abrem campos de reflexão e

constrói

repensar. (SCOZ E ANDION, 2020)

impermanência que impacta o sujeito em todas as

dinâmica

e,

contemporâneo, sensível

característica
a

uma

um

sentido

de

incerteza,

de

suas esferas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS - O PROCESSO

É esse sujeito, envolvido nessa realidade

DE APRENDIZAGEM COMO ESPAÇO

movediça e transmorfa que precisa não mais da

POLÍTICO-SIMBÓLICO E O PAPEL DO

aprendizagem na escola exclusivamente, mas

PSICOPEDAGOGO NA FORMAÇÃO DO

que necessita de uma aprendizagem contínua a

SUJEITO COGNOSCENTE

partir dos mais diferentes meios disponibilizados

Desde a Revolução Francesa, quando a
escola se coloca como instituição social fundante
para legitimar o papel de ‘classe de poder’ da
burguesia, o processo da aprendizagem tornou-se
ponto de articulação para a sociedade.
Esse processo deixa de ser lugar exclusivo
de um ensinar-aprender para dar visão a
diferentes concepções de realidade de caráter
político-ideológico como a instituição que, por
excelência, seria a responsável por isso.
Ao longo da história, diversas são as
textualidades em que o papel da escola e do
processo de aprendizagem, entendido como
ensino-educação se colocam como expressão da
sociedade do momento27.
Hoje, no contexto pós-moderno, são
imensos os desafios que se apresentam ao sujeito
27

No contexto brasileiro, pode-se exemplificar essas
textualidades a partir já da primeira Constituição (1824)
ainda do período do Império e também em textos como as

pelas

inovações

tecnológicas

constantes.

Inovações que acrescentam um sentido de
urgência nunca antes vivenciado na história pelo
indivíduo.
É nesse cenário que o psicopedagogo se
torna

preponderante

indivíduo

com

a

na

mediação

aprendizagem,

desse
com

o

desenvolvimento da autonomia desse indivíduo.
É papel desse profissional não só potencializar o
processo de aprendizagem ou diagnosticar
dificuldades, é papel dele a própria construção da
capacidade do indivíduo de tomar as informações
e dar-lhes o caráter de conhecimento, talvez esse
o maior desafio contemporâneo.
Não se pode esquecer que ele é, ao mesmo
tempo, o profissional que trabalhará esse
processo e também o sujeito exposto a todas

Leis de Diretrizes e Bases ou mesmo o Manifesto da Nova
Escola, conforme analisado por Silva (2010).
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essas condições de produção. Por conta disso, é
responsabilidade dele construir uma bagagem de

ASSMANN, H. Metáforas novas para
reencantar a educação: epistemologia e
didática. 2. ed. Piracicaba: UNIMEP, 1996.

conhecimentos ampla e irrestrita que lhe permita
entender as dificuldades do processo tanto na

BAUMAN, Z. Isto não é um diário. Rio de
Janeiro: Zahar, 2012.

origem - a partir da observação do contexto
familiar, escolar e social e da personalidade do
indivíduo - como no tratamento - a partir de uma
adequação

de

estratégias,

revisão

teórica

constante e práticas de supervisão - de forma
multifatorial.
Longe de uma atuação mecanicista ou
automática, o psicopedagogo pela própria
natureza da área a que pertence é o profissional
fundamental para a abordagem do sujeito e de
seu processo de aprendizagem por meio de uma
visão multifacetada e fortemente amparada num
profundo lastro teórico.
Assim, com uma visão sistêmica, o
psicopedagogo é o profissional que atuará no
âmbito da complexidade inerente à condição
humana. E este não é um papel banal, mas o papel
fundamental para a construção de um novo
sujeito para uma época de (auto)formação
constante e ininterrupta, para a

qual

o

psicopedagogo precisa estar apto a produzir
sentidos em seu próprio processo de aprender e
ensinar, de tal maneira que possibilite a
emergência da autoria de pensamento nos
sujeitos com os quais atua, permitindo-lhe, desta
maneira,

fazer

suas

próprias

escolhas,

independentemente do Mercado e das Mídias que
perpassem sua subjetividade.
REFERÊNCIAS

BAUMAN, Z.; DONSKIS, L. Cegueira moral:
a perda da sensibilidade na modernidade líquida.
Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
DAVENPORT,
T.
H;
PRUSAK,
L.
Conhecimento empresarial. Rio de Janeiro:
Campus, 1998.
DRUCKER, P. Desafios gerenciais para o
século XXI. São Paulo: Pioneira, 1999.
FERNÁNDEZ, A. os idiomas do aprendente:
análise das modalidades ensinantes com famílias,
escolas e meios de comunicação. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2001.
FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. 7. ed.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.
FREUD, S. Edição standard brasileira das
obras psicológicas completas de Sigmund
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 2006.
GADET, F.; HAK, T. Por uma análise
automática do discurso: uma introdução à obra
de Michel Pêcheux. Campinas: Editora da
Unicamp, 2001.
GASPARIAN, M.C.C. A Interdisciplinaridade e
a formação do Psicopedagogo. In: BARONE, L.
M. C; ALMEIDA, L. B.; DANTAS, M. A. S;
BARBOSA, L. M. S. (orgs.) Psicopedagogia: do
ontem ao amanhã. Avanços e Perspectivas. Rio
de Janeiro: WAK, 2020.
GONÇALVES, J. E. Com Vocês, a
Psicopedagogia.
In
PINTO,
M.A.L.
Psicopedagogia: diversas faces, múltiplos
olhares. São Paulo: Olho D`Água, 2005.
GONÇALVES, J. E. Modelos científicos na
modernidade e pós-modernidade: relações
com os conceitos de inteligência e aprendizagem.
São Paulo: Novas Edições Acadêmicas, 2018.
122

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.122-123, 2021.

A atuação do psicopedagogo na sociedade pós-moderna: reflexões sobre a aprendizagem, sujeito e mercado

GONÇALVES, J. E. Psicopedagogia para
adultos e idosos: diagnóstico e intervenção. Rio
de Janeiro: WAK, 2020.
ORLANDI, E. P. Análise do Discurso In:
LAGAZZI-RODRIGUES, S.; ORLANDI, P.
Introdução às ciências da linguagem: discurso
e textualidade. Campinas: Pontes, 2006.

SETZER, V. Dado, informação, conhecimento e
competência. Data Grama Zero: Revista de
Ciência da Informação, Rio de Janeiro, n. 0, dez.,
1999.
SILVA, M. C. A. Psicopedagogia: em busca de
uma fundamentação teórica. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira,1998.

ORLANDI, E. P. Discurso e texto: formulação
e circulação dos sentidos. Campinas: Pontes,
2001.

28

ORLANDI, E. P. Análise do discurso:
princípios e procedimentos. Campinas: Pontes,
2002.

SCOZ, J.L e ANDION, M. T. M. Formação
pessoal de psicopedagogos: a construção da
subjetividade nos processos de aprender e
ensinar. In. BARONE, L.M.C; ALMEIDA, L.B;
DANTAS, M.A.S e BARBOSA, L. M. S. (orgs.)
Psicopedagogia: do ontem ao amanhã. Avanços
e perspectivas. Rio de Janeiro: WAK, 2020.

PAIN, S. Subjetividade, objetividade: relações
entre desejo e conhecimento. São Paulo:
CEVEC, 1996.

SILVA, J. R. A LDB de 1961: língua e
educação na configuração nacional: um percurso
na história. Campinas: Unicamp, 2010.

PAYER, M. O. Linguagem e Sociedade
Contemporânea: sujeito, mídia, mercado.
Revista Rua. Campinas, Nudecri-Unicamp, n.
11, p. 09-25, mar., 2005.
PIAGET, J. A equilibração das estruturas
cognitivas:
problema
central
do
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
PICHÓN-RIVIÉRE, E. Teoria do vínculo. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
SCOZ, J. L; ANDION, M. T. M. Formação
pessoal de psicopedagogos: a construção da
subjetividade nos processos de aprender e
ensinar. In. BARONE, L.M.C; ALMEIDA, L.
B; DANTAS, M. A. S; BARBOSA, L. M. S.
(orgs.) Psicopedagogia: do ontem ao amanhã.
Avanços e perspectivas. Rio de Janeiro: WAK,
2020.

28

No contexto brasileiro, pode-se exemplificar essas
textualidades a partir já da primeira Constituição (1824)
ainda no período do Império e também em textos como as

Leis de Diretrizes e Bases, ou mesmo o Manifesto da Nova
Escola, conforme analisado por Silva (2010).
123

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.21, n.1, p.123-123, 2021.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIENTÍFICA DA FAI
PERFIL: A Revista Científica da FAI é um periódico técnico-científico de publicação anual que
veicula artigos de pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação e profissionais das áreas
de administração, tecnologia, educação e engenharia, vinculados ou não a FAI.
MISSÃO: divulgar o conhecimento científico nas áreas de gestão, tecnologia, educação e engenharia
através da publicação de contribuições.
NORMAS EDITORIAS:
1. A Revista Científica da FAI publicará artigos em português, com resumos em português, inglês e
espanhol (sugestão). Também publicará comunicações de pesquisas; resenhas e registros.
2. Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista Científica da FAI. Nenhuma parte
das publicações poderá ser reproduzida sem permissão prévia do Conselho Editorial, ou sem contar
com o crédito de referência, de acordo, com as leis de direitos autorais vigentes no Brasil.
3. A aceitação do trabalho para publicação implica na transferência de direitos do autor para a Revista
Científica da FAI, sendo assegurada a mais ampla divulgação da informação.
4. A Revista Científica da FAI se reserva o direito de efetuar nos originais alterações de ordem
normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, porém,
o estilo dos autores.
5. Junto ao artigo o autor encaminhará declaração no sentido de aceitação das regras da Revista
Científica da FAI e da qual fará constar não ter apresentado o trabalho, na íntegra, em nenhum outro
veículo de informação, bem como a autorização ou declaração de direitos cedidos por terceiros caso
transcreva figuras, tabelas ou textos transcritos ou traduzidos, com mais de 200 vocábulos, editado
por outros autores.
6. O conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade de seus autores.
7. Em cada exemplar da Revista Científica da FAI constarão as normas para apresentação de trabalho.
8. Os originais encaminhados à Revista Científica da FAI podem ser incorporados às seguintes
seções:
8.1 Artigos: compreende textos que contenham relatos de estudos ou pesquisas concluídas, revisões
de literatura.
8.2 Comunicações de pesquisas: reúnem informações sobre projetos e pesquisas em andamento ou
recém-concluídas (dissertações, teses e outros documentos).
8.3 Resenhas: configuram-se como apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recémlançadas, cabendo ao resenhista toda a liberdade de julgamento.
124

8.4 Registro: informações sobre eventos.
DIRETRIZES: os originais para a seleção deverão ser enviados por e-mail: revistadafai@fai-mg.br.
Após análise do artigo pelo (s) avaliador (es), o mesmo será encaminhado para o autor fazer as
correções necessárias.
Formatação da página: folha A4. Margens: esquerda, direita, superior e inferior de 2cm.
Título e subtítulo: título do artigo (centralizado e caixa alta), título do capítulo (alinhado à esquerda
e caixa alta) e subtítulos e seções numeradas (alinhado à esquerda e caixa baixa), fonte Times New
Roman, tamanho 12, em negrito e com numeração. Devem ser separados com espaçamento de 1,5
entre linhas.
Autores: nome (s) do(s) autor(es), qualificação mais alta do autor, vinculação profissional e e-mail,
em fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhados à direita.
Resumo: fonte Times New Roman, tamanho 10, justificado com espaçamento simples. Os artigos
deverão ser acompanhados de resumos constituído de parágrafo único em português, com cerca de
150 a 250 palavras; três palavras-chave separadas por ponto e finalizadas por ponto, com alinhamento
à esquerda. O resumo em inglês (abstract), com cerca de 150 a 250 palavras; três palavras-chave
(keywords) e espanhol (palabra clave) separadas por ponto e finalizadas por ponto, alinhamento à
esquerda.
Corpo do trabalho: fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, com espaçamento de 1,5
entre linhas. Texto formatado em 2 colunas.
Extensão dos artigos: 5 a 18 laudas; comunicações 4 laudas e resenhas 4 laudas.
Referências e citações: as referências devem ser digitadas com fonte Times New Roman, tamanho
12, alinhadas à esquerda, com espaçamento simples entre as linhas e separadas entre si por um espaço
em branco. Devem ser apresentadas em ordem alfabética e conter todos os dados necessários à sua
identificação, conforme as normas brasileiras NBR 6023:2002 e para as citações, deverão seguir a
NBR 10520:2002 utilizando o sistema autor/data.
Notas: devem digitadas com fonte Times New Roman, tamanho 10 e apresentadas ao final do texto
numeradas sequencialmente.
Ilustrações: devem apresentar títulos em fonte Times New Roman, tamanho 10. A identificação
aparece na parte superior precedida da palavra designativa (diagramas, gráficos, fotografias, quadros,
figuras, entre outros), seguida de seu número de ocorrência no texto (algarismos arábicos), travessão
e o respectivo título. A indicação da fonte aparece na parte inferior mesmo que seja de produção do
próprio autor. Apenas serão aceitas as imagens nos formatos TIFF (Tagged-Image File Format) ou
JPEG (Joint Photographic Experts Group) e com resolução mínima de 300 DPI (Dots Per Inch). As
imagens também devem ser enviadas em arquivo à parte.

125

Tabelas: fonte Times New Roman, tamanho 10. A identificação aparece na parte superior precedida
da palavra designativa (tabela), seguida de seu número de ocorrência no texto (algarismos arábicos),
travessão e o respectivo título. A indicação da fonte aparece na parte inferior mesmo que seja de
produção do próprio autor.
Recomendações: recomenda-se que se observem as seguintes normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas):
NRB 5892:1989 - Norma para datar;
NBR 6022:2003 - Artigo em publicação periódica impressa;
NBR 6023:2002 - Referências;
NBR 6024:2012 - Numeração progressiva das seções de um documento escrito;
NBR 6028:2003 - Resumo;
NBR 10520:2002 - Citações em documentos.
Extensão dos artigos: 5 a 12 laudas; comunicações 4 laudas e resenhas 4 laudas.
Procedimento complementar: em folhas anexas ao corpo de texto deve constar o nome do autor,
instituições a que está ligado, cargo que ocupa, sua última qualificação de formação acadêmica,
endereço, e-mail e telefone para contato.
AVALIAÇÃO
1. Para publicação o artigo deverá ter a aprovação de pelo menos dois avaliadores, os quais emitirão
parecer às cegas DBR (Double Blind Review), isto é, sem conhecimento do (s) nome (s) do (s) autor
(es) ou da(s) instituições a que está(ão) vinculados(s). Somente o editor saberá o nome dos
avaliadores.
2. Os artigos poderão ser aceitos sem restrições, com pequenas mudanças, com grandes alterações,
ou rejeitados. Quando as alterações forem poucas e tratarem de aspectos formais, ou ainda com vistas
apenas de manutenção da homogeneidade e da qualidade da publicação, a redação fará as mudanças
necessárias, respeitando, todavia o estilo e as opiniões do (s) autor (es). Nos casos de grandes
alterações o autor se encarregará da reformulação do texto.
3. Poderão ser aceitos artigos acadêmicos de pós-graduação e de profissionais graduados que sejam
de interesse para as áreas de gestão, tecnologia e educação.
4. Os avaliadores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de seus pareceres, cujas cópias
anônimas serão enviadas aos seus autores.
5. De cada trabalho publicado serão enviados 3 exemplares da publicação ao (s) seu (s) autor(es).

126

