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Editorial

Caro leitor,
O pesquisador tem, entre suas principais responsabilidades, o compromisso de publicar os resultados de suas
pesquisas em periódicos aceitos pela comunidade científica, contribuindo, dessa forma, com a divulgação do
conhecimento adquirido e com a ampliação dos limites da Ciência.
Os estudos sobre a produção acadêmica brasileira apontam para um crescimento significativo no número de
publicações, realizadas tradicionalmente por meio de periódicos científicos e anais de encontros, congressos, seminários,
etc., e mais recentemente, utilizando-se de bases de dados eletrônicas, implementadas com o uso de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), que possibilitam o acesso aos documentos via internet.
A publicação de artigos, além de possibilitar a produção acadêmica dos autores, expõe as suas ideias para o
debate científico e universitário, favorecendo o aparecimento de críticas que contribuem para a ampliação do conhecimento
a respeito dos assuntos por eles enfocados.
Nesse sentido, a FAI contribui desde 2001, anualmente, com o enriquecimento dos conhecimentos científicos
nacionais por meio da publicação da Revista Científica da FAI. Nesta décima quinta edição ela traz nove artigos, sendo
cinco da área de Gestão, dois de Tecnologias da Informação e dois de Educação.
A Revista agradece a participação e a confiança dos autores que submeteram artigos à apreciação, e também aos
avaliadores, que contribuíram com recomendações pontuais para que os textos se tornassem ainda mais adequados
quanto ao rigor científico e quanto à clareza para o melhor entendimento dos leitores.
Boa leitura,
Conselho Editorial
Revista Científica da FAI
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RESUMO

Dada a carência de um compêndio que reúna informações sobre as principais ferramentas de gestão e controle da cadeia
logística utilizadas pelas empresas para o atendimento eficiente de seus mercados, este artigo, sustentado em revisão
bibliográfica, pretende reunir os principais Programas de Resposta Rápida (PRR) utilizados pelas empresas que se
preocupam em manter suas estratégias logísticas adequadas e capazes de integrar a cadeia logística como um todo,
obtendo vantagens competitivas ao longo da mesma. Os Programas de Resposta Rápida tentam suprir o atendimento
das demandas imperfeitas e de difícil previsão, inerentes aos mercados em que atuam, através do compartilhamento de
informações ao longo da cadeia de suprimentos e de serviços logísticos integrados a clientes e fornecedores, objetivando
a eficiência na gestão do fluxo de produção e distribuição. Atualmente existe uma gama de ferramentas que podem ser
utilizadas, no entanto, suas funcionalidades e benefícios só serão obtidos através do uso de sistemas de informação
informatizados e do conhecimento dos métodos e natureza das previsões de demanda, associados a um regime disciplinar
na implantação e principalmente na manutenção destes programas, tendo em vista a instabilidade natural de certos
mercados.
Palavras-chave: Demanda. Cadeia de Suprimentos. Logística. Resposta Rápida.
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ABSTRACT
With the lack of a compendium that gathers information about the tools management and logistics chain control, most
commonly used by companies, to meet and stay in the global market in which they operate, this Article is supported by
bibliographic review that aims to bring together the major Quick Response Programs used by companies that care about
keeping their logistics strategies appropriated and able to integrate the logistic chain as a whole in order to gain
competitive advantage over it. The Quick Response Programs try to meet services for the demands that are imperfect
and difficult to predict, through the sharing of information along the chain of supplies and logistic services integrated
to clients and suppliers, focusing on efficiency in managing the flow of production and distribution. Currently, there is
a variety of tools that can be used depending on the market segment where the company operates, however, it’s features
and benefits will only be able to be obtained through the use of computerized information systems and knowledge of
methods and kind of demand forecasts, allied with a disciplinary implementing system and also maintaining these
programs, since some markets may present natural instability.
Keywords: Demand. Supply Chain. Logistics. Quick Response.

1. INTRODUÇÃO
O planejamento e o controle das atividades da
cadeia de suprimentos dependem de estimativas acuradas
dos volumes de produtos e serviços a serem processados.
Estas estimativas ocorrem através de planejamentos e
previsões sob responsabilidade do marketing/área
comercial ou de um grupo especialmente formado para esse
fim, podendo fazer parte o profissional de logística.
Adicionalmente, a necessidade de projeções de
demanda é vital para a empresa na medida em que
proporciona informações de entrada para o planejamento e
controle de todas as áreas funcionais e que afetam a
capacidade de atendimento ao cliente de forma eficiente,
garantindo assim, e não só por isso, a continuidade da
empresa no acirrado mercado global em que atua.
Os níveis de demanda e os momentos em que
ocorrem afetam fundamentalmente os índices de
capacidade, as necessidades financeiras e a estrutura geral
de qualquer negócio. Todas as áreas funcionais têm
problemas específicos de previsão, sendo que a previsão
logística abrange tanto a natureza espacial quanto a
temporal da demanda, a extensão de sua variabilidade e
seu grau de aleatoriedade.
Nos últimos quinze anos, as empresas
desenvolveram um novo fluxo de produção e distribuição
atendendo às novas exigências do mercado, cada vez mais

competitivo. Como parte essencial deste novo fluxo há o
compartilhamento de informações referentes à demanda,
associado a um serviço logístico integrado com toda a
cadeia de suprimentos. Este movimento gerou o
desenvolvimento dos Programas de Resposta Rápida
(PRR), os quais promovem a integração e o
compartilhamento de informações, muitas vezes em real
time, a toda cadeia logística, atendendo às variações da
demanda imperfeita e de difícil previsão.
Objetivando reunir os Programas de Resposta
Rápida (PRR) mais comumente utilizados como solução às
empresas preocupadas em obter vantagens na
diferenciação do tratamento da cadeia de suprimentos, o
artigo, baseado em revisão bibliográfica, abordará, além
dos Programas de Resposta Rápida (PRR) conhecidos
como Efficient Consumer Response (ECR), Quick Response
(QR), Continuous Replenishment Program (CRP), Vendor
Managed Inventory (VMI), Just in time II (JIT II),
Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment
(CPFR), a necessidade de previsão de demanda, incluindo
a natureza e métodos para obtenção, os impactos da
tecnologia de informação no fluxo de produção e
distribuição e o efeito chicote como limitador das ações
dos programas de resposta rápida.
A busca de diferenciais no atendimento aos clientes
que tragam, além do encantamento dos mesmos, vantagens
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2. PROGRAMAS DE RESPOSTA RÁPIDA
Segundo Wanke (2008), ao longo dos últimos anos,
diversas empresas buscaram organizar o fluxo de produtos
a partir de iniciativas de ressuprimento enxuto com seus
clientes e fornecedores. Utilizando serviços logísticos
específicos que asseguraram maior conectividade na troca
de informações entre empresas, foi possível melhorar o
desempenho das operações de produção e de distribuição.
Programas de resposta rápida (PRRs) são essas iniciativas
para a organização do fluxo de produtos com base na

são a essência dos PRRs e sua lógica remontaria ao
paradigma da melhoria de processos e à premissa do
ressuprimento enxuto e perseguiria, como ideal a ser
atingido, a replicação dos resultados do Sistema Toyota
de Produção (STP) no elo definido entre fornecedor e cliente.
O STP partiu de melhorias contínuas na operação e da
análise sobre como o fluxo de produtos consumiria mais
ou menos recursos da produção e exigiria mais ou menos
capital de giro para mudar o paradigma da otimização das
tarefas (equipamentos/recursos) para a otimização dos
processos (fluxo de produtos). Este feito considerou dois
elementos principais como parte da análise, sendo o
primeiro que a produção de lotes pequenos minimizaria os
custos de oportunidade de capital na manutenção de
estoques, e o segundo o estabelecimento de um círculo
virtuoso considerando que a produção de pequenos lotes

estruturação de serviços logísticos diferenciados e cada
vez mais integrados entre cliente e fornecedor. Os PRRs
baseiam-se na redução da dependência da organização no
fluxo de produtos com relação às previsões de vendas e
aos estoques de segurança, combatendo inclusive a
propagação e a ampliação da variabilidade da demanda
(efeito chicote), a partir do consumidor final para o
fornecedor inicial.
Os serviços logísticos alicerçados na cooperação e
no compartilhamento de informações entre empresas,
especificadamente das informações da demanda do cliente,

tornaria mais visíveis os erros de produção, permitindo,
por sua vez, adotar iniciativas mais efetivas contra os
desperdícios na produção, levando à produção de lotes
ainda menores.
O ressuprimento enxuto, resultado das ações do
STP, requer uma maior frequência de envios, o que
geralmente resulta no aumento dos gastos com transporte,
no entanto, este aumento é mais que compensado pela
redução no custo de oportunidade de manter estoques,
levando o sistema a uma operação com menor custo total,
conforme demonstra o gráfico 1.

competitivas para as empresas através de importantes
reduções de custos e controle sobre a cadeia logística, faz
deste artigo uma ferramenta de apoio à decisão de qual
programa de resposta rápida escolher para determinado
segmento e característica de mercado.

GRÁFICO 1 – Principal trade-off de custos no ressuprimento enxuto

FONTE: Wanke (2008)
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Nota-se no gráfico que o fornecimento de quantidades
menores, apesar de apresentar gastos com transporte mais
elevados, se comparado com o fornecimento de quantidades
maiores, o custo total da operação é menor, representado
pela intersecção dos gastos com transporte e do custo de
oportunidade de manter estoques, tornando viável esta
estratégia.
Um dos principais ganhos gerados pelos PRRs está
na redução dos níveis de estoque sem afetar o nível de
serviço oferecido aos clientes (WANKE, 2008). Como outros
resultados dos PRRs têm-se o maior giro dos estoques,
aumento nos níveis de disponibilidade de produto, redução
dos custos de armazenagem e na movimentação de produtos.
Com o compartilhamento de informações existe a
possibilidade de deslocar a responsabilidade pela gestão
de estoques para os fornecedores, além de maior

dos meios de transporte e de procedimentos para liberação
e recepção de veículos.
O gerenciamento por categorias é formado no
agrupamento de produtos que possuem as mesmas
características mercadológicas com a finalidade de facilitar
a definição de metas de vendas e políticas de preços. A
reposição contínua está ligada na definição de níveis
mínimos e máximos de estoque, além da determinação de
pontos de pedidos. O custeio baseado em atividades busca
a quantificação das melhorias operacionais obtidas com o
programa ECR e na geração de indicadores de rentabilidade
para o canal.
No que tange ao processo de tomada de decisão, a
reposição contínua ocorre em duas fases complementares
ao longo do tempo. A primeira fase trata-se do
ressuprimento para o varejista, considerando a reposição

estabilidade na cadeia com redução do efeito chicote. Uma
análise nos fornecedores permite identificar resultados
como o aumento no percentual de pedidos perfeitos, a
redução no percentual de devoluções e as economias
decorrentes de menores oscilações nos níveis de atividade,
permitindo melhor utilização da capacidade instalada de
produção e distribuição. Permitindo um relacionamento mais
próximo com seus clientes, os PRRs também trazem uma
perspectiva de aumento no volume de vendas.

do estoque consumido a partir da transmissão dos dados
da venda em tempo real. A segunda fase engloba a
sincronização do processo produtivo no fabricante,
baseando-se na reposição do estoque consumido.
A implementação do ECR requer comprometimento,
principalmente, em combater os obstáculos e restrições
oriundas da mudança e necessita de ações para garantir a
manutenção do programa. Dentre essas ações, podem-se
destacar: a reeducação do elo varejo-indústria sobre a
necessidade da mudança e como esta será realizada; a
eliminação das restrições inevitáveis que serão encontradas
durante a transição; e a implementação de indicadores de
performance novos e adequados para suportar as novas
atividades e necessidades da administração dos processos.
A fim de atingir os ganhos propostos pela filosofia ECR,
normalmente definem-se estratégias com objetivos próprios que,
em seu conjunto, proporcionam melhor produtividade e
qualidade às empresas, além de melhor atendimento às
necessidades do cliente final. As estratégias podem ser: o
sortimento eficiente na loja (otimizar o espaço da loja com
estoques de produtos vendáveis nas gôndolas);
reabastecimento contínuo (minimizar o tempo e o custo
envolvidos no sistema de reposição); promoção eficiente
(maximizar a eficiência do sistema promoção para o varejo e
consumidor); introdução eficiente de produto (maximizar a
eficácia do desenvolvimento e a introdução de novos produtos).

2.1. Efficient Consumer Response (ECR)
O Efficient Consumer Response (ECR) ou Resposta
Eficiente ao Consumidor é uma estratégia de negócios originada
entre fabricantes do setor de alimentos e supermercadistas no
qual concentrariam esforços e demandariam diversas ações
para atender às crescentes necessidades dos consumidores
finais ao menor custo possível.
O elemento mais importante do ECR é o atendimento
do mercado no momento certo, com os produtos que o
cliente realmente deseja, mais rapidamente, com qualidade
mais elevada e menor custo. As ações deste programa estão
concentradas em cinco áreas principais: a transferência e o
processamento de informações em tempo real, o
gerenciamento de categorias, a reposição contínua, o custo
baseado em atividades e a padronização.
A transferência e o processamento de informações
em tempo real tornam-se possíveis através da padronização,
que busca estabelecer normas e rotinas para a
operacionalização dos fluxos de produtos e de informações,
através da troca eletrônica de dados e da uniformização

2.2. Quick Response (QR)
Originado na indústria de confecções, o Quick
Response (QR), ou Resposta Rápida busca a integração
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entre fornecedores e varejistas com a finalidade de
estabelecer mecanismos mútuos de planejamento e
controle da reposição rápida dos estoques. De modo similar
ao ECR, é constituído basicamente pela captura de
informações de venda em tempo real pelo varejista, pelo
envio eletrônico dessas informações para o fornecedor e
pelo acionamento do ressuprimento automático definido
em comum acordo. (WANKE, 2008).
Na estratégia básica do QR os fornecedores
recebem os dados coletados nos pontos de venda do
cliente e utilizam essa informação para sincronizar suas
operações de produção e seus estoques com as vendas
reais do cliente. Por mais que o cliente continue colocando
seus pedidos de forma individual, os dados do ponto de
venda são utilizados pelo fornecedor para aprimorar sua
previsão de demanda e sua programação de produção e
distribuição.
2.3. Continuous Replenishment Program (CPR)
O Continuous Replenishment Program (CPR) ou
Programa de Reposição Contínua foi uma iniciativa de
fabricantes de bens de consumo com o objetivo de gerar
maior controle sobre os níveis de estoque nos varejistas e
permitir maior liberdade para a determinação das políticas
de reposição. Via Eletronic Data Interchange (EDI) o CPR
integra o fluxo de informações entre fabricantes e varejistas
permitindo o desenvolvimento de sistemas para apoio às
decisões de reposição, baseando-se nos históricos de
vendas, na posição dos estoques e dos materiais em
trânsito.
O CPR, literalmente a reposição contínua, é
considerado um dos cinco processos do programa ECR,
mesmo tendo surgido antes do termo ECR e, contrariamente
ao programa QR, o CPR necessita da utilização conjunta
da tecnologia de informação e dos sistemas de apoio à
decisão, especificadamente com relação ao gerenciamento
da demanda e à gestão de estoques.
2.4. Vendor Managed Inventory (VMI)
O Vendor Managed Inventory (VMI) ou Estoque
Gerido pelo Fornecedor trata-se de outra denominação para
o CPR, com alteração sobre o controle da solicitação do
ressuprimento, ou seja, no VMI este controle passa a ser
do fornecedor e não do varejista como no CPR.
Como vantagens da implementação do VMI na visão
do cliente tem-se a maior estabilidade na gestão do estoque,

reduzindo custos no processamento dos pedidos,
melhorando assim o nível de serviço. Uma menor incerteza
na previsão da demanda e redução de custos de transporte
e armazenamento podem ser percebidos pelo fornecedor.
Para o elo fornecedor/cliente da cadeia de suprimentos as
vantagens são a redução das falhas de comunicação,
reduzindo o tempo médio de atendimento e a incerteza na
gestão do estoque. Este estreitamento permite a
automatização das atividades e uma maior satisfação do
cliente final.
Durante a implementação do VMI podem surgir
alguns problemas ou vieses, os quais precisam ser tratados
ao longo do processo. São eles: a necessidade de utilizar
tecnologia da informação como o EDI por exemplo, podendo
trazer aumento nos custos; a aceitação por parte dos
funcionários de suas responsabilidades; a
proporcionalidade dos custos e a responsabilidade da
gestão de estoque para o fornecedor. Neste programa deverá
existir extrema confiança entre as partes.
2.5. Just in Time II (JIT II)
O Just in Time II (JIT II) constitui a extensão lógica
do regime de produção Just in Time para fora da empresa.
Nesse programa, o fornecedor disponibilizaria um
funcionário para trabalhar junto ao cliente. Esse funcionário,
chamado de in-plant, teria autoridade para conduzir as
transações comerciais, identificando necessidades de
consumo presentes e futuras e acompanhando tendências
de mercado. (WANKE, 2008).
Como forma de ultrapassar algumas das limitações
e desvantagens do sistema Just in Time, o JIT II trata
principalmente das alterações nas relações entre a empresa
e seus fornecedores, não abandonando seus conceitos
originais relacionados ao nivelamento da taxa de produção,
controle total da qualidade, melhorias contínuas de trabalho
e eliminação de qualquer tipo de desperdício.
2.6. Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment (CPFR)
O Collaborative Planning, Forecasting and
Replenishment (CPFR) ou Planejamento Colaborativo de
Previsão e Reabastecimento constitui uma extensão do CPR,
onde fabricantes e varejistas compartilham sistemas e o
processo de previsão de vendas, objetivando identificar
qual elo da cadeia de suprimentos possui previsões de
vendas com maior precisão para determinado produto, em
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certa região geográfica, para determinado horizonte de
planejamento.
Por ser uma extensão do CRP, os programas
possuem diversos pontos em comum desde os objetivos e
escopo decisório à organização do fluxo de produtos e os
recursos necessários para sua viabilização.
Segundo Wanke (2008) é evidente a forte dependência de
tecnologia de informação para coleta, processamento e
disponibilização de dados em tempo real, bem como o
enfoque na reorganização do fluxo de produtos através de
modificações no modus operandi da gestão de estoques
de produto acabado (reposição de estoques) e
gerenciamento da demanda (planejamento e previsão).
Decisões sobre transporte, armazenagem e
produção também precisam ser envolvidas na reorganização
do fluxo de produtos acabados entre fornecedores e
clientes.
3. ESCOLHA DO PROGRAMA DE RESPOSTA
RÁPIDA
Para que seja(m) definido(s) qual(is) programa(s)
de resposta rápida a empresa deverá utilizar na busca de
melhor controle sobre o planejamento dos recursos e
insumos da cadeia de suprimentos é necessário que haja
um norte, no que se refere à estimativa do volume a ser
processado pela cadeia de suprimentos. Este norte baseiase, fundamentalmente, na natureza das previsões e nos
métodos de previsão.
O avanço da tecnologia da informação também deve
ser considerado na escolha do(s) programa(s) de resposta
rápida visto que provocou e provocará impactos no fluxo
de produção e distribuição da organização, pois a
informação é o aspecto mais importante da cadeia de
suprimento sem a qual nenhum dos outros aspectos
conseguiria proporcionar um alto nível de desempenho.
3.1. Natureza e Métodos de Previsão
Entende-se como natureza das previsões as
características relacionadas ao tempo e espaço, em conjunto
com quesitos intimamente ligados à regularidade e
dependência da demanda. Neste contexto deverão ser feitas
análises para conhecimento da demanda envolvendo,
principalmente, as relações de demanda espacial versus
demanda temporal, demanda irregular versus demanda
regular e demanda dependente versus demanda
independente.

Existem vários métodos padronizados de previsão
disponíveis, os quais são divididos em três categorias:
qualitativos, de projeção histórica e causal. Os diferentes
graus de exatidão relativa em previsões de longo e curto
prazos, de nível de sofisticação quantitativa utilizado e da
base lógica da qual a previsão é derivada distinguem estas
três categorias.
“Métodos qualitativos são aqueles que recorrem a
julgamento, intuição, pesquisas ou técnicas comparativas
a fim de produzir estimativas quantitativas sobre o futuro”.
(BALLOU, 2006, p. 245). A previsão é afetada, pois as
informações são tipicamente quantitativas, flexíveis e
subjetivas e os dados históricos muitas vezes possuem
relevância escassa ou não estão ao alcance. Segundo Ballou
(2006) a natureza não científica desses métodos torna difícil
sua padronização ou mesmo a validação de sua exatidão.
Não obstante, há ocasiões em que a utilização desses
métodos é a única ferramenta disponível para a realização
da previsão, onde se deve optar, preferencialmente, por
previsões de médio a longo prazo.
Métodos de projeção histórica são utilizados de
maneira eficiente em previsões de curto prazo quando se
dispõe de um número razoável de dados históricos e a
tendência e variações sazonais nas séries de tempo são
estáveis e bem definidas. “A premissa básica é que o padrão
de tempo futuro será uma repetição do passado, pelo menos
em sua maior parte. ” (BALLOU, 2006, p. 245). Estes modelos
são reativos por natureza, adaptando-se à sazonalidade e
às mudanças nos padrões de tendência, no entanto, em
mudanças rápidas, os modelos só sinalizam tal alteração
depois de sua ocorrência. Desta forma, há quem sustente
que as projeções por tais modelos retardam mudanças
fundamentais nas séries de tempo e não são eficientes na
sinalização de mudanças antes da respectiva ocorrência.
Considerando previsões de horizontes temporais curtos,
essa limitação se torna menos grave, a não ser que se trate
de mudanças realmente profundas.
Métodos causais possuem em sua premissa que o
nível da variável de previsão é derivado do nível de outras
variáveis relacionadas. Até onde as boas relações de causa
e efeito podem ser descritas, os modelos causais têm
realmente efetividade na antecipação de grandes mudanças
nas séries de tempo e na previsão exata para períodos de
médio a longo prazo. Os modelos causais surgem em dois
principais formatos: estatísticos (no caso de modelos de
regressão e econométricos) e descritivos (modelos de
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entrada e saída, ciclo de vida e simulação computacional).
“Cada modelo extrai sua validade a partir de padrões de
dados históricos que estabelecem a associação entre
variáveis preditivas e a variável a ser prevista. ” (BALLOU,
2006, p. 249). A dificuldade de encontrar variáveis
verdadeiramente causais e a baixa associação com a variável
a ser prevista, além do tempo necessário para a aquisição
de dados tornam-se o grande problema deste método.
3.2. Impacto da Tecnologia da Informação no Fluxo de
Produção e Distribuição
A consolidação da Internet, entre outras tecnologias
de informação, cria diversas oportunidades para se repensar
no fluxo de produtos, a partir de um fluxo de informações
mais confiáveis. Por exemplo, o acesso em tempo real às
necessidades dos clientes ou consumidores finais pode
levar à criação de um canal de distribuição direto, não
havendo intermediários entre clientes e fornecedores.
(WANKE, 2008).

Outro impacto relevante da adoção das tecnologias
de informação no fluxo de produtos é verificado na
aceleração dos processamentos de pedidos, contribuindo
para a centralização dos estoques, uma vez que tornaria,
economicamente, viável a compra em quantidades menores.
A centralização dos estoques também é extremamente
favorecida pelo acesso em tempo real às posições de
produtos em estoque em outros elos da cadeia. As
tecnologias de informação também afetam os transportes e
a consolidação de carregamentos, favorecendo a
movimentação econômica de quantidades cada vez menores
entre empresas.
Com o uso das tecnologias de informação, empresas
de diversos setores da economia estão redesenhando, se
não todo fluxo de produtos, pelo menos parte dele com base
no acesso às necessidades de clientes e fornecedores em
tempo real (Tabela 1). Nesse novo desenho do fluxo de
produtos, não mais se objetiva a antecipação às necessidades
dos clientes, mas sim, a resposta rápida às mesmas.

TABELA 1- Exemplos de reorganização do fluxo de produtos em diversos setores a partir da adoção de tecnologias de
informação

FONTE: Wanke (2008)
Nota-se, na tabela 1, a diversidade de segmentos de
mercado que adotaram o uso de tecnologias de informação
para reorganizarem o fluxo de produção e distribuição, todos
preocupados em obter vantagens competitivas por meio da
gestão e do controle da cadeia logística.
Como difusão das tecnologias de informação, é
importante destacar o Electronic Data Interchange (EDI),
ou Intercâmbio Eletrônico de Dados, que é um sistema de
envio e recebimento de documentos eletrônicos
padronizados entre parceiros de negócio. Estes

documentos são gerados a partir de dados das transações
comerciais e enviados eletronicamente aos parceiros e
permitem o compartilhamento de informações entre as
empresas em tempo real, contribuindo para os objetivos
dos programas de reposta rápida.
3.3. O efeito chicote
O efeito chicote é observado quando a variabilidade
dos pedidos é amplificada em cada elo da cadeia de
suprimento, distorcendo as informações ao longo da cadeia
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e levando estágios diferentes a fazerem análises distintas
sobre a demanda, resultando na falta de coordenação na
cadeia de suprimento.
A figura 1 demonstra as oscilações de demanda em
estágios diferentes da cadeia de suprimentos partindo da
demanda do cliente e causando distorções nos elos entre
varejista e atacadista, atacadista e fabricante, finalizando
no elo fabricante e fornecedor.
Percebe-se, na figura 1, um aumento significativo
na distorção das quantidades em pedido do cliente ao
fabricante, podendo ser considerada a representação
gráfica do efeito chicote.
Chopra e Meindl (2006) consideram que a falta de

coordenação na cadeia de suprimento ocorre quando cada
estágio otimiza apenas seu próprio objetivo sem considerar
seu impacto na cadeia inteira, prejudicando os lucros totais
obtidos com a coordenação e sintonia na cadeia de
suprimento.
O efeito chicote afeta diretamente o desempenho
da cadeia de suprimento ao causar impactos relacionados
ao aumento dos custos de fabricação, dos custos de
estoques, no lead time de ressuprimento, nos custos de
transporte, nos custos de mão-de-obra para embarque e
recebimento, reduzindo a lucratividade da cadeia de
suprimento e tornando mais onerosa a oferta de um
determinado nível de disponibilidade de produto.

FIGURA 1- Oscilações de demanda em estágios diferentes da cadeia de suprimento

FONTE: Chopra e Meindl (2006)
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Os Programas de Resposta Rápida buscam reduzir esse
efeito indesejável através de diversas ações na organização do
fluxo de produtos tendendo a menores níveis de estoque. Com
menores níveis de estoque, tem-se menores propagações,
ampliações e distorções da demanda final, desde que exista
aderência entre a nova organização do fluxo de produtos e as
características intrínsecas ao negócio, no que tange à dificuldade
de adequação dos fornecedores à reposição automática.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os benefícios esperados pela utilização de Programas
de Resposta Rápida referente aos níveis de estoque são mais
comumente constatados se houver a aderência entre a nova
organização do fluxo de produtos, oriunda da implantação do
Programa de Resposta Rápida e distribuição e as características
do fornecedor à reposição automática. Em muitos casos, onde
o fornecedor não apresenta condições e características
adequadas para operação no regime de ressuprimento enxuto
ao cliente, os resultados são inferiores aos conseguidos em
regimes tradicionais de fornecimento, quando a análise é feita
pelo custo total e nível de serviço oferecido.
Os Programas de Resposta Rápida permitem que os
fornecedores tenham conhecimento da demanda do cliente,
podendo levar indiretamente à redução dos tempos de
resposta para o ressuprimento com base no aprimoramento
contínuo das previsões e melhor planejamento e programação
das operações. O conhecimento da demanda permite ainda
a determinação das quantidades de reposição com reação
rápida à necessidade da cadeia. Uma redução da variabilidade

na quantidade de reposição também pode ser observada se
fornecedor for o tomador de decisão da reposição.
No que tange à responsabilidade sobre a decisão da
reposição e quais dados são utilizados para esta operação,
pode-se elencar os programas de resposta rápida
apresentados como CPR, ECR e CPFR aqueles em que o
fornecedor decide a reposição com base na posição dos
estoques (fornecedor/cliente), visto que o nível de reposição
é decidido em conjunto. Nestes programas o fornecedor
utiliza os dados de demanda para atualizar a posição de
estoque e modificar o nível de reposição em conjunto com o
varejo, sendo que para o CPFR esta informação é utilizada
para aprimorar a previsão de vendas e a sincronização das
operações com a participação do cliente.
No QR, a decisão da reposição é de responsabilidade
do cliente através de previsão de vendas independente do
fornecedor, cabendo ao fornecedor utilizar os dados da
demanda para aprimorar a previsão de vendas (entrega ao
cliente) e o aperfeiçoamento das operações de suprimento.
No JIT II, o fornecedor também utiliza os dados da demanda
para aprimorar a previsão de vendas e o sincronismo das
operações, no entanto, a decisão sobre a reposição é do inplant (funcionário do fornecedor trabalhando junto ao
cliente), o qual faz utilizando o sistema de suporte à decisão
do cliente (por exemplo, Enterprise Resource Planning – ERP).
O Programa de Resposta Rápida VMI é baseado na
necessidade líquida projetada, na qual o fornecedor decide
a reposição e utiliza os dados da demanda para gerar a
previsão de vendas e projetar a necessidade líquida.

TABELA 2: Resumo dos principais PRR´s

FONTE: Wanke (2008)
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A tabela 2 resume os PRR´s levando em consideração
a responsabilidade sobre a decisão da reposição e como esta
decisão é tomada, adicionalmente, contempla a propriedade
dos estoques e, principalmente, como o fornecedor utiliza dos
dados da demanda ao longo da operação.
Para que os Programas de Resposta Rápida possam
se tornar adequados na visão dos fornecedores, é preciso
atentar para características relacionadas aos custos de
transporte comparados ao custo do produto vendido,
podendo ocorrer casos onde os custos de transporte são
elevados com relação ao custo do produto vendido, não
favorecendo a reposição automática dos estoques nos
clientes. A filosofia do ressuprimento enxuto pode ser
contrária à possibilidade de explorar economia de escala
no processo produtivo. Desta forma, o real efeito dos
programas de resposta rápida só poderá ser percebido se o
benefício for proporcionado por toda a cadeia de
suprimentos e vale ressaltar que a redução isolada de um
componente de custo, como por exemplo o estoque, pode
não levar à redução do custo total da cadeia, se os outros
componentes forem mantidos.
Segundo a literatura, o principal indicador de
sucesso dos programas de resposta rápida na minimização

do efeito chicote é a redução dos níveis de estoque nos
clientes e nos fornecedores, reduzindo assim a distorção e
a amplificação da demanda final, muito embora não existam
evidências conclusivas com relação a esse quesito, pois
dependendo do programa de resposta rápida utilizado os
fornecedores podem conseguir reduções nos níveis de
estoque, bem como aumentos substanciais.
Conclui-se então que os programas de reposta
rápida podem não ser uma solução definitiva ao efeito
chicote em todos os estágios da cadeia, mesmo porque, a
eliminação desse efeito nem sempre é a prioridade
competitiva de todas as empresas, devido, inclusive, ao
alto investimento requerido para implantação e manutenção
do programa adequado, sendo, em alguns casos, mais viável
a convivência com esse efeito através de ações diversas
de contenção e sincronismo do fluxo de produtos e
distribuição, não necessariamente a reposição automática.
Sendo assim, a escolha do programa de resposta
rápida deve ser avaliada através de um processo sistêmico
que englobe os conjuntos de características do negócio e
a aderência de todos os envolvidos na cadeia de
suprimentos na determinação da nova política para a
organização do fluxo de produto e distribuição.
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RESUMO

Este é um relato de pesquisa que tem por objetivo analisar as práticas pedagógicas para o ensino da produção textual em
turmas de 5º ano, em relação às orientações expressas no Parâmetro Curricular Nacional (PCN) para formar ‘escritores
competentes’, isto é, pessoas capazes de produzir textos com coerência e coesão. Fundamentando-se numa abordagem
construtivista, amparado pela concepção sociointeracionista de linguagem, as competências formativas do educador
são importantes, pois possibilitam o aprendizado da leitura e escrita com seus aspectos notacionais e discursivos. Do
ponto de vista metodológico a investigação possui uma abordagem qualitativa e trata-se de uma pesquisa exploratória
e descritiva que possui como fonte de dados pesquisa bibliográfica e de campo. A investigação de campo contempla um
estudo de caso em duas escolas da rede pública e utiliza a técnica de triangulação dos dados. A partir da análise e
interpretação dos dados advindos de vários procedimentos e à luz do referencial teórico, constatou-se que os docentes
não utilizam das situações didáticas e/ou desconhecem as orientações expressas pelo PCN para a prática da produção
textual. Conclui-se que os professores carecem de conhecimentos científicos acerca do ensino da produção textual com
a finalidade de formar ‘leitores e escritores competentes’. E a formação do docente em serviço deve ser continuada para
que haja articulação entre teoria e prática.
Palavras-chave:
Ensino da Produção de Texto. Parâmetro Curricular Nacional (PCN). Letramento. Formação docente. Ensino Fundamental.
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ABSTRACT

This is a report research that has for objective to analyze pedagogical pratices for the teaching of textual production in
fifth grade classes in relation to the guidelines expressed in the National Curriculum (PCN) to form ‘competent writers’,
that is, people capable of producing texts with cohesion and coherence.. Based on a constructivist approach, supported
by the sociointeracionist conception of language, the training skills of the educator are important because they allow
learning of reading and writing with notational and discursive aspects. From the methodological point of view, this
research has a qualitative approach and it is a descriptive and exploratory research that has as its data source
bibliographical field researches. Field research comprises a case study in two public schools and uses the technique of
triangulation of the data. From the analysis and interpretation of data from various procedures and in the light of the
theoretical framework, it was noted that teachers do not use the didactic situations and/or do not know the guidelines
expressed by PCN for the teaching of textual production. It is concluded that teachers lack of scientific knowledge about
the teaching of textual production with the purpose of forming ‘competentes readers and writers’. And training of
teaching staff on duty must be continued so that there is articulation between theory and practice.

Keywords: Teaching of text production. National Curriculum (PCN). Literacy. Teacher Education. Elementary School.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente ainda há discussões, reflexões e um
repensar sobre o ensino da língua materna - leitura e escrita
- visando prover o aluno de oportunidades de conquistar
o uso desejável e eficaz; situações didáticas que tenham
como objetivo propiciar o pensamento sobre a linguagem
para que possa ser utilizada adequadamente. É uma área de
ensino que desperta inquietações, angústias e ansiedades.
O Parâmetro Curricular Nacional - PCN (BRASIL,
1999a,b), principal referência curricular para o ensino básico
no território brasileiro, orienta os professores no sentido
de a prática pedagógica estar coerente entre o que se pensa
estar fazendo e o que realmente se faz. E quanto ao trabalho
com a produção de textos, este deve ter como finalidade
formar ‘escritores competentes’, no sentido de produzir
textos coerentes, coesos e eficazes.
Por conseguinte, o presente artigo tem como
finalidade relatar uma parte significativa da pesquisa
sobre produção textual que resultou em uma dissertação
de Mestrado denominada “O ensino da produção textual
na formação de ‘escritores competentes’ no 5º ano do
ensino fundamental. Estudo em duas escolas de Santa
Rita do Sapucaí – MG”, defendida na Facultad de Ciencias
de La Educación da Universidad de La Empresa,

Montevidéu, Uruguai, em janeiro de 2015.
A pesquisa partiu da seguinte indagação: como o
ensino da produção textual no ensino fundamental
contribui para a formação de escritores competentes, no
sentido de saber produzir textos com coesão e coerência?
O objetivo geral foi analisar as práticas pedagógicas para o
ensino da produção textual em duas escolas de Santa Rita
do Sapucaí em relação às orientações expressas no PCN,
de modo a formar ‘escritores competentes’.
Alguns dos objetivos específicos desta investigação
foram: analisar se o trabalho com a produção escrita é
amparado pela concepção sociointeracionista de
linguagem; analisar de que forma ocorre o trabalho de
análise linguística com o objetivo de melhorar a capacidade
de compreensão e expressão dos alunos em situações de
comunicação; verificar a formação dos professores do 5º
ano do ensino fundamental, nas escolas objeto do estudo.
Como ponto de partida, procurou-se compreender
acerca do ensino da produção textual no ensino fundamental
anos iniciais e a formação docente na perspectiva do
letramento por meio de um estudo bibliográfico pautado
principalmente no PCN (BRASIL, 1999a,b); Kleiman (1995);
Curto et al (2000); Lerner (2002); Soares (2004); Nóvoa
(2001).
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2. METODOLOGIA
Do ponto de vista metodológico, a pesquisa possui
uma abordagem qualitativa, visto que aceita a subjetividade
dos fenômenos humanos e procura sua compreensão e
interpretação. Em relação aos objetivos propostos, a
pesquisa encontra-se nos níveis exploratória e descritiva.
Segundo Gil (2008, p. 27), as pesquisas exploratórias “têm
como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, [...] envolvem levantamento
bibliográfico e documental [...]”. E descritiva, pois “têm
como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis”.
O universo da pesquisa compreendeu duas escolas
da rede pública do município de Santa Rita do Sapucaí.
Utilizou-se como técnica de amostra a não probabilística –

3. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
A importância da coleta dos dados está no fato de
proporcionarem respostas às indagações da pesquisa.
Portanto, foi analisada a prática pedagógica de duas
docentes do 5º ano do ensino fundamental anos iniciais
para o ensino da produção de texto.
A observação direta em sala e as entrevistas com as
docentes e coordenadoras propiciaram identificar se há
coerência entre o discurso e a ação pedagógica. A entrevista
foi gravada e posteriormente seu conteúdo foi transcrito
permitindo à pesquisadora colocar-se no papel de
interpretador de dados, pois se distancia do fato vivido –
pesquisador-entrevistador. Houve autorização por escrito
para assistir às aulas de produção textual e o consentimento
para a entrevista e respectiva gravação em áudio.
Também foi realizada uma investigação acerca da

por conveniência – escolas situadas em bairros opostos
do centro da cidade. Os sujeitos da pesquisa são as
coordenadoras pedagógicas e docentes do 5º ano do
ensino fundamental das escolas participantes da pesquisa.
Como estratégia metodológica foi eleito o estudo de
caso que compreende um método que abrange a lógica do
planejamento, das técnicas de coleta de dados e das
abordagens específicas à análise dos mesmos. Conforme
Yin (2005) os estudos de caso são ideais quanto se tem
questões do tipo “como” e “por que”, quando o foco se
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em
algum contexto da vida real. Pode ser utilizado tanto em
pesquisas exploratórias quanto descritivas e explicativas.
A técnica de coleta de dados pautou-se na proposta
de triangulação de dados, visto que é o fundamento lógico
para utilizar fontes múltiplas de evidências. Assim, realizouse a coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica e
documental, observação direta em sala de aula e entrevistas
semiestruturadas com as professoras e coordenadoras
pedagógicas. Segundo Triviños (2011, p. 152)

formação acadêmica das docentes e uma análise atenta do
projeto político pedagógico da escola, planejamento anual
da disciplina de língua portuguesa, em específico sobre a
produção textual e o plano de aula; documentos oficiais:
legislações, decretos e programas do governo federal e do
estado de Minas Gerais dirigidos à área educacional ensino fundamental anos iniciais. A seguir, apresentam-se
resumidamente, as análises dos dados coletados na
pesquisa.

a entrevista semiestruturada na pesquisa qualitativa reúne
condições que a individualizam em relação à entrevista
não-diretiva e à entrevista padronizada ou estruturada.

É importante salientar que este estudo não teve a
pretensão de analisar os textos produzidos pelos alunos –
o produto final – e sim analisar se o ensino da produção
textual condiz com as orientações expressas pelo PCN
(BRASIL, 1999a,b).

3.1 Perfil dos sujeitos
A docente da escola 1 possui dezoito anos de
experiência na função, e a da escola 2 possui vinte e três
anos. Ambas têm mais de cinco anos de regência em turmas
de 5º ano. Quanto à formação acadêmica, no momento da
pesquisa apresentavam o magistério técnico – 2º grau.
Todavia, uma delas estava concluindo o Curso de Educação
à Distância, em Pedagogia. A coordenadora pedagógica da
escola 1 é pós-graduada em formação de professores e
informática na educação, com vinte e três anos de atuação
na área educacional. A coordenadora da escola 2 é
especialista em psicopedagogia institucional, administração
e supervisão escolar, com quinze anos de experiência na
coordenação do ensino fundamental anos iniciais.
3.2 Análise documental
A análise minuciosa do Projeto Político Pedagógico
das escolas pesquisadas permitiu concluir que em suas
diretrizes pedagógicas há o reconhecimento da educação
como um processo individual e um processo social que
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acontece através das inter-relações.
Os planos de aulas, nas duas escolas, são elaborados
tendo-se em vista a matriz de referência do Plano de
Intervenção Pedagógica (PIP) do estado de Minas Gerais
(MINAS GERAIS, 2008). Constatou-se que os eixos
presentes na matriz do PIP vêm de encontro à integração das
três práticas de linguagem: leitura, produção textual e análise
linguística que preconiza o PCN de Língua Portuguesa
(BRASIL, 1999b). Todavia, as docentes das escolas em
questão, desconhecem esse fato, assim como a importância
de se trabalhar a análise linguística do texto com seus alunos,
com vistas à formação de leitores e escritores competentes.
(LERNER, 2002) pontua sobre a importância de haver
situações práticas e não apenas verbalizações nas
atividades de escrita, para que o aluno possa adquirir e
desenvolver comportamentos de leitor e escritor.
As propostas para a produção escrita presentes
nos planos de aulas envolveram gêneros diferentes e,
apesar das docentes motivarem os alunos para a escrita,
não aconteceram questionamentos em relação à linguagem:
o que dizer; a quem dizer; que objetivos se pretende atingir
por meio da interlocução (KLEIMAN, 1995).
O planejamento anual de língua portuguesa e o
plano de aula focalizando a produção textual, analisados
das escolas 1 e 2, apresentam diferenças tanto na estrutura
do documento quanto nos objetivos e conteúdo
programático. O ponto de convergência se dá na bibliografia
principal – utilizam o mesmo livro didático: Ápis de Borgatto
et al. (2012), obra referente ao Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD, que tem como principal objetivo oferecer
subsídios para o trabalho pedagógico dos docentes por
meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos
alunos da educação básica.
A análise realizada pela pesquisadora permitiu
constatar que o livro aborda os eixos organizadores dos
conteúdos mencionados no PCN (BRASIL, 1999b): língua
oral, língua escrita, análise e reflexão da língua. Como ponto
positivo destaca-se a boa articulação entre as atividades
de leitura, análise linguística (aspectos notacionais e
discursivos) e produção de texto. A leitura funciona como
referência e ponto de partida para o desenvolvimento das
atividades.
Todavia, é importante ressaltar que as orientações
das atividades do livro propostas aos alunos para a
produção textual não enfatizam o uso de recursos coesivos
e de coerência, como também não mencionam os aspectos

da variação linguística, sendo responsabilidade do
professor sanar tais deficiências através do planejamento
com atividades complementares. Para Santos et al (2012, p.
14) “nem sempre é fácil para o educador planejar e
operacionalizar atividades que, de fato, desenvolvam as
habilidades e os conhecimentos linguísticos de seus
alunos”, visto que demanda tempo e exige do professor
estudo, pesquisa e muita criatividade.
Também se verificou que os conteúdos a serem
desenvolvidos ao longo do ano letivo em língua
portuguesa estão relacionados, em parte, ao que estabelece
o PCN (BRASIL, 1999b): o uso da língua oral e escrita e a
análise e reflexão da língua, que parte do pressuposto
que a língua se realiza no uso, nas práticas sociais.
Contudo, o termo letramento não é mencionado no
planejamento para melhor compreender a função da escrita.
Soares (2004) definiu letramento como o resultado da ação
de ensinar ou aprender a ler e a escrever – apropriação da
escrita. Embora a autora supracitada reconheça
alfabetização e letramento como processos simultâneos e
indissociáveis, requerem procedimentos diferenciados de
ensino.
A questão do letramento e a importância do
alfabetizar letrando também não foram mencionadas durante
as entrevistas com as docentes e coordenadoras.
A ausência da expressão letramento no discurso
das entrevistadas chama a atenção, ao mesmo tempo em
que estabelece uma conexão com as pesquisas realizadas
por Assolini e Tfouni (1999) em instituições educacionais
do Brasil. As autoras supracitadas puderam constatar que
há uma concepção equivocada do letramento, já que é visto
como sinônimo de alfabetização, e não um processo mais
amplo que a alfabetização. Sendo assim, levando-se em
consideração o resultado da pesquisa mencionada, é
possível que as docentes entrevistas possuam a mesma
visão acerca da alfabetização, ou seja, não fazem distinção
entre letramento e alfabetização na prática pedagógica para
o ensino da produção textual.
A observação direta em sala de aula permitiu
reconhecer que em alguns momentos o trabalho com a
produção escrita envolvia o letramento, contudo as
docentes não demonstraram consciência do alfabetizar
letrando, ou seja, de realizar um trabalho de forma articulada
e simultânea.
Verificou-se por meio dos planejamentos e
observações em sala de aula em relação aos objetivos das
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docentes nas aulas de produção textual, uma preocupação
em primeiro plano com os aspectos notacionais da escrita
– ortografia e pontuação.
De acordo com Assolini e Tfouni (1999), esta é outra
questão associada à concepção de letramento como
sinônimo de alfabetização, a extrema preocupação com a
ortografia através de práticas baseadas em atividades
cansativas, exercícios repetitivos e cópia de textos, com o
objetivo de reproduzir o discurso escrito institucionalizado.
É crucial que o professor possibilite ao aluno um
trabalho de reflexão sobre os usos linguísticos – prática
indissociável da leitura e da produção textual - e evitar
atividades isoladas, exercícios mecânicos voltados à
gramática e dificuldades ortográficas sem significados, de
forma descontextualizada. Conforme o PCN (BRASIL,
1999b), uma ótima opção é trabalhar com os alunos a
interação grupal, importante recurso pedagógico, pois
trabalhar verdadeiramente em colaboração possibilita maior
produtividade na aprendizagem.
3.3 Análise e discussão dos dados
As análises e discussões ocorreram à luz do
referencial teórico. De acordo com as observações diretas
nas aulas de produção textual percebe-se que a prática
pedagógica com a linguagem possui algumas características
da concepção sociointeracionista de linguagem em algumas
situações e, em outros momentos, se tem presente a
linguagem trabalhada como instrumento de comunicação.
Essa última concepção entende a língua como um conjunto
de signos que se combina para estabelecer a comunicação,
sendo orientado pela gramática normativa (GEDOZ;
COSTA-ÜBES, 2012). Isto porque não se percebeu um
trabalho com a linguagem no sentido de produzir discursos,
em que há escolhas a serem feitas quanto ao gênero no
qual o discurso se realizará, quanto aos procedimentos de
estruturação e a seleção de recursos linguísticos.
A fala e a escrita, numa perspectiva sociointeraconista,
deve apresentar: dialogicidade, usos estratégicos, funções
interacionais, coerência, dinamicidade processual e marcas
ideológicas das posições dos sujeitos (PARMIGIANI et
al, 2002).
O PCN (BRASIL, 1999b) enfatiza a linguagem como
instrumento de interação social e desenvolvimento das
capacidades cognitivas. Reconhece que os alunos
constroem significados a partir de múltiplas e complexas
interações. No entanto, no momento da motivação, da

preparação para a produção escrita, poucas indagações
foram presenciadas a respeito do tipo de linguagem a ser
utilizada, formal ou informal; considerações ao que se
pretende dizer e a quem se destina em relação ao texto a ser
produzido.
É importante que os alunos saibam escolher o
gênero no qual o discurso se realizará, caso contrário, se
tem atividades sem um propósito próprio; apenas treinos
de cópias escritos por outros (LERNER, 2002).
Em relação à elaboração do plano de aula, as docentes
afirmaram que não recebiam orientações específicas para o
trabalho pedagógico com a produção textual, assim,
utilizavam de algumas atividades propostas no livro didático,
coleções didáticas para o professor e de fontes da internet.
Segundo as coordenadoras há muito material disponível para
o professor se preparar e melhorar sua prática para o ensino
da leitura e escrita; pode fazer cursos à distância e ainda tem
incentivo da instituição onde atua.
No entanto, as docentes declararam não utilizar
nenhuma bibliografia sobre leitura e produção de textos
como auxílio à prática pedagógica. É de suma importância
que exista uma constante reflexão do fazer pedagógico,
porém alicerçado pela teoria. E acima de tudo, é preciso
que o professor tenha sede de conhecimento, queira ler,
deseje aprender. Para Nóvoa (2001) o paradigma do
professor reflexivo, aquele que reflete, pensa e elabora
sobre a sua prática, é o paradigma atual e que corresponde
ao professor pesquisador. Apesar de nomes distintos,
querem dizer a mesma coisa: um movimento de preocupação
com um professor que é indagador, que assume a própria
realidade escolar como objeto de pesquisa, reflexão e
análise. Contudo, o autor ressalta: a experiência por si só
não é formadora.
Constatou-se que as propostas de produção textual
envolveram diferentes gêneros textuais, como orienta o
PCN (BRASIL, 1999b), pois é no contato com diferentes
veiculadores de textos que os alunos podem tornar-se
leitores e escritores. Entretanto, houve pouca exploração
didática com os estudantes acerca das finalidades para qual
escrevemos e os tipos de textos existentes: enumerativos,
informativos, expositivos, literários (CURTO et al, 2000).
É de conhecimento que os processos de intervenção
pedagógica são fundamentais na definição do percurso de
desenvolvimento dos indivíduos, pois promove avanços
que não ocorreriam espontaneamente, mesmo em situações
escolares vivenciadas anteriormente. Assim, as docentes
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realizavam intervenções, auxílio durante a escrita da
produção de texto, geralmente de forma individual. Todavia,
solicitavam aos alunos muita atenção em relação aos
aspectos notacionais (ortografia, letras maiúsculas,
pontuação, parágrafos) e os aspectos discursivos eram
mencionados somente em relação ao texto ter começo, meio
e fim.
Na produção de um texto os aspectos notacionais
têm a sua importância, porém, é necessário ensinar aos
alunos a lidar tanto com a escrita da linguagem - os aspectos
notacionais relacionados ao sistema alfabético e as
restrições ortográficas - quanto os aspectos discursivos
relacionados à linguagem que se usa para escrever –
coesão, coerência, adequação da linguagem. É de suma
importância que se trabalhe em sala de aula a linguagem
como um meio para melhorar a qualidade da produção
linguística (BRASIL, 1999b), visto que a atividade de análise
linguística, de natureza reflexiva, permite que se pense e
fale sobre a própria linguagem. Essa reflexão é fundamental
para a expansão da capacidade de produzir e interpretar
textos; é uma entre as muitas ações que alguém considerado
letrado é capaz de realizar com a língua.
Sendo assim, as intervenções docentes são
importantíssimas para a formação de escritores capazes de
escrever textos coesos, coerentes e eficazes, pois surgem
de um processo vivencial, de interação aluno/professor,
aluno/aluno, turma/professor, contribuindo para a
construção de sujeitos que questionam, criam, vivenciam,
imaginam. Contudo, como as docentes demonstravam não
conhecer as orientações, procedimentos e tratamento
didático expressos no PCN, muitas oportunidades de
exploração para a prática da produção textual não se fizeram
presentes nas aulas observadas. Uma delas se refere à
correção da produção textual. A correção realizada pelas
docentes focavam os aspectos notacionais da escrita do
texto, como: regularidades e irregularidades ortográficas;
recursos do sistema de pontuação (maiúscula inicial, ponto
final, vírgula, exclamação, interrogação, dois pontos,
travessão); acentuação de palavras. Por conseguinte, os
alunos recebiam as produções com os ‘erros circulados ou
grifados’ por caneta na cor vermelha; os erros se referiam
aos aspectos notacionais. “[...] estamos acostumados a
corrigir somente os erros. A cor vermelha inunda os textos
infantis. Por que não usamos, em primeiro lugar, a cor verde?
(CURTO et al, 2000, p. 199). Percebeu-se que o uso da
caneta vermelha para correção das atividades escolares é

comum entre as docentes, ações pertinentes ao paradigma
tradicional de ensino.
A pesquisadora não presenciou nenhuma situação
de reescrita da produção de texto após a correção da
professora. Corrigir era tarefa exclusiva da docente,
contrariando as ideias de Curto et al (2000) que afirmam ser
de grande relevância a participação dos alunos na correção,
pois esta serve para a aprendizagem.
Os supracitados enfatizam que corrigir serve para
aprender, portanto todos devem ser corrigidos e corretores,
não é tarefa exclusiva do professor. A correção em grupo
permite que os alunos assumam-se como corretores, sendo
papel do professor orientar a discussão, canalizá-la, sugerir
pistas, ajudar a tomar decisões por consenso, ajudar a
raciocinar almejando melhorias no texto em análise,
contribuindo assim, para a formação de leitores e escritores
competentes.
Corroborando com esse pensamento, Lerner (2002)
afirma que a participação dos alunos nas atividades de
revisão de texto é necessária, pois só assim poderão ser
autônomos e competentes na escrita. A correção por meio
da atividade de revisão de texto possibilita a articulação
das práticas de leitura, produção escrita e reflexão sobre a
língua. O trabalho com rascunhos permite que o texto
produzido pelos alunos sofra alterações que afetam tanto
o conteúdo como a forma do texto, até que decidam que
está, para o momento, suficientemente bem escrito (BRASIL,
1999b).
Todavia, não se observou na prática das docentes
envolvidas na pesquisa um trabalho sistemático de revisão
a partir do texto produzido pelos alunos, para que os
problemas do texto (aspectos notacionais e discursivos)
pudessem ser identificados e os conhecimentos sobre a
língua aplicados para resolvê-los: “acrescentando,
retirando, deslocando ou transformando porções do texto,
com o objetivo de torná-lo mais legível para o leitor”
(BRASIL, 1999b, p. 81).
Para Curto et al (2000, p. 196) o trabalho com
rascunho na produção textual “é a melhor ocasião para
ordenar as ideias, organizar o texto, enfatizar os aspectos
ou recursos semânticos, considerar os aspectos
morfossintáticos [...]”. O PCN (BRASIL, 1999b, p. 73)
compartilha desse ponto de vista, pois considera que o
trabalho com rascunhos é imprescindível. “É uma excelente
estratégia didática para que o aluno perceba a provisoriedade
dos textos e analise seu próprio processo”.
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A avaliação da produção textual é um importante
aspecto do processo de escrita, pois oferece elementos de
análise tanto para o professor, no sentido de refletir sobre
o processo de construção de conhecimento do aluno e
rever sua intervenção com o objetivo de melhor adequá-la,
quanto para o aluno (auto avaliação), permitindo verificar
suas conquistas e dificuldades. Ressaltando que a
ortografia não é o único e nem o mais importante aspecto a
ser avaliado na produção textual. Portanto, o professor ao
corrigir um texto deve ter prioridades nos critérios de
correção; deve ter em mente uma hierarquia de importância:
adequação à situação comunicativa, coerência do texto,
coesão do texto, correção ortográfica e por último, a
apresentação (CURTO et al, 2000).
Percebeu-se durante as observações que as
docentes reconhecem e consideram de grande importância
o desenvolvimento da capacidade de grafar e redigir para
que os alunos possam participar de forma ativa e crítica na
sociedade em que vivem.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado demonstrou que o ensino da
produção textual nos anos iniciais da educação básica
deveras contribui para a formação de leitores e
consequentemente, escritores competentes, no sentido de
produzir textos escritos com eficácia, observando coesão
e coerência, dentro dos gêneros previstos para aquela etapa
de ensino.
O estudo de caso constatou que existe um nível de
desconhecimento em relação às orientações expressas no PCN
acerca do tratamento didático, das situações didáticas
fundamentais para a prática de produção de textos e das
estratégias metodológicas para a prática da leitura e do ensino
da produção textual nos anos iniciais do ensino fundamental.

A prática da produção textual deve estar sempre
atrelada à leitura, uma vez que a possibilidade de produzir
textos eficazes tem origem na prática de leitura, pois
proporciona o acesso à diversidade de textos (de boa
qualidade) que circulam socialmente, permitindo ao aluno
saber utilizar-se da escrita. Face ao exposto, o livro didático
não supre todas as necessidades, portanto, não pode ser
utilizado como única fonte de referência, e sim visto como
um instrumento auxiliar a atividade docente; um material
sujeito às modificações e ajustes ao longo de sua aplicação.
É papel da escola não só alfabetizar o aluno para
que este seja capaz de compreender o que se lê e de
expressar-se oralmente e por meio da escrita da norma
padrão, como também torná-lo letrado, sendo capaz de
reconhecer a função social da escrita. Para isso, é necessário
que o docente trabalhe a alfabetização na perspectiva do
letramento.
A formação do professor em serviço necessita ser
continuada para que haja articulação entre teoria e prática,
ou seja, uma constante reflexão do fazer pedagógico
alicerçado pela teoria; o aprender a aprender, aprender a
fazer, possibilitando a troca de experiências e a partilha de
saberes.
Sendo assim, espera-se que as reflexões
sistematizadas nesta pesquisa possibilitem um (re)pensar
sobre a prática pedagógica para o ensino da produção
textual; uma prática que rejeita rotinas e repetições que
paralisam o pensamento dos alunos; uma prática que
garanta a todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos
fundamentais para o exercício da cidadania. É fundamental
reconhecer que a escola não é um espaço imutável e sim de
busca, de muitas possibilidades de crescimento e de
aprendizagem para todos os atores envolvidos e que visam
uma educação de qualidade.
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RESUMO
O objetivo do presente estudo é propiciar um maior entendimento sobre como um Cluster pode favorecer o processo de
Inovação Aberta. Para atender a esse objetivo, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de uma revisão bibliográfica
em artigos dos bancos de dados Web of Knowledge e Scopus, onde 23 artigos científicos foram analisados. Conclui-se
que o fenômeno dos clusters pode favorecer o desenvolvimento do processo de inovação aberta uma vez que o cluster
facilita: (i) o processo de busca por parceiros que tenham competências tecnológicas complementares; (ii) a transferência
de conhecimento tácito por conta da maior facilidade de se ocorrerem encontros face a face entre os parceiros; (iii) a
transferência de conhecimento tácito pois as empresas que se encontram nele compartilham de um mesmo background
de conhecimento tecnológico; e (iv) a coordenação dos projetos de inovação aberta por facilitar a comunicação entre os
parceiros, possibilitando a utilização de mais canais de comunicação.
Palavras-Chave: Clusters. Inovação Aberta. Desenvolvimento tecnológico.
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ABSTRACT
The objective of this study is to provide a clear understanding on how a Cluster can favor the process of Open
Innovation. To meet this goal, a quantitative research was performed on the Web Database of Knowledge and Scopus,
where 23 scientific articles were analyzed. The conclusion is that the phenomenon of clusters can favor the development
of the Open Innovation process because: (i) the grouping facilitates the search process for partners who have
complementary technology skills; (ii) the set facilitates tacit knowledge transfer due to the readiness to occur personals
meetings among the partners; (iii) the set facilitates tacit knowledge transfer since partners share the same technological
knowledge background; and (iv) the set facilitates the coordination of collaborative innovation projects as a result of
the promptitude of communication between partners, enabling the use of more communication channels.
Keywords: Clusters. Open innovation. Technological development.

1. INTRODUÇÃO
As últimas décadas foram marcadas por profundas
modificações no cenário socioeconômico mundial. Essas
mudanças foram fundamentais para uma aceleração da
concorrência entre as empresas, fazendo com que a palavra
de ordem passasse a ser “competitividade”. Em paralelo,
muitos países têm promovido o desenvolvimento de clusters
industriais, através dos quais seus integrantes podem
facilmente compartilhar recursos e conhecimento (NIU, 2010).
Os Clusters representam um dos arranjos
organizacionais que foram destacados em meio às
transformações sociais do século XXI, uma vez que sua
estrutura, formada do entrelaçamento de relações entre
agentes econômicos, políticos e sociais, possibilita um alto
potencial de formação de redes de inovação
(DAYASINDHU, 2002). De tal modo, é possível afirmar que
os clusters são instrumentos para fortalecer as capacidades
inovadoras das empresas, indústrias e até mesmo das
nações (PARK, AMANO e MOON, 2012).
Ao mesmo tempo, na medida em que a dinâmica
competitiva impele as organizações para a busca de
alternativas para o crescimento, o processo de inovação é
constantemente modificado, e novas formas de desenvolver
produtos, processos, serviços e negócios são buscadas.
Desta forma, uma das modificações que começa a ser
observada é a transição de um modelo fechado de pesquisa
e desenvolvimento para um modelo aberto e colaborativo
de busca de soluções, onde as relações inter-organizacionais
assumem papel relevante (CHESBROUGH, 2003). É nesse

ponto que surge a questão: onde o processo de inovação
colaborativa, ou como chamado por Cherbrough (2003)
inovação aberta, poderia ocorrer mais facilmente? Uma
resposta já dada por pesquisadores como Park, Amano e
Moon (2012), Halbert (2012) e Crespin, Goglio e Scheid
(2013) é em clusters, onde a co-localização de empresas de
um mesmo segmento em um mesmo espaço geográfico
propicia o compartilhamento de recursos, infraestrutura,
conhecimentos e mão de obra, fortalecendo a possibilidade
de colaboração entre atores, uma vez que cria um
ecossistema de empresas que se relacionam de forma
simbiótica.
Com isso, a relação entre clusters e inovação aberta
é um assunto que tem recebido grande interesse nos últimos
anos na literatura acadêmica, fator esse que motivou o
desenvolvimento deste estudo, que tem por objetivo
identificar como um Cluster pode favorecer o processo de
Inovação Aberta.
Para o atendimento ao objetivo deste estudo, foi
realizada uma pesquisa qualitativa por meio de uma revisão
bibliográfica em artigos dos bancos de dados Web of
Knowledge e Scopus.
Este trabalho está dividido em 5 seções, incluindo
esta introdução. Na próxima seção, apresentam-se os
fundamentos teóricos do fenômeno de Clusters e Inovação
Aberta. Segue-se uma terceira seção com a metodologia
adotada para execução da pesquisa. No quarto capítulo
são feitas as discussões a respeito dos achados. Por fim,
são apontadas as considerações finais.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Estudar inovação aberta em clusters significa
abordar duas áreas do conhecimento: (i) aquela que trata
do fenômeno das aglomerações industriais e clusters e (ii)
aquele que descreve o fenômeno da inovação colaborativa.
2.1. Clusters
O termo cluster foi utilizado pela primeira vez por
Michael Porter no livro The Competitive Advantage of
Nations em 1990. Porter (1990) verificou que o fenômeno
de clusters era muitas vezes a principal fonte de vantagem
competitiva de muitos países em termos de competição
internacional. A partir de então, dois fenômenos acorreram:
(i) muitos governos passaram a estimular esse tipo de
agrupamento com intuito de promover os setores mais
promissores e (ii) o interesse pelo tema emergiu e as pesquisas
acadêmicas na área despontaram (EISINGERICH, BELL e
TRACEY, 2010).
Contudo, os estudos que admitem a importância
das aglomerações produtivas tiveram origem no trabalho
de Alfred Marshall, em 1890, sobre os distritos industriais
na Inglaterra. Nesse trabalho, Marshall destacou as
vantagens que as empresas poderiam obter ao participar
dessas aglomerações devido à proximidade geográfica
(ASHEIM, SMITH e OUGHTON, 2011).
Para este estudo, é considerada a definição de
cluster de Porter (1999): “cluster é um agrupamento
geograficamente concentrado de empresas interrelacionadas e instituições correlatas numa determinada
área vinculada por elementos comuns e complementares”.
Esse agrupamento também pode ser caracterizado pela
presença de (i) diversidade de atividades e atores
econômicos, políticos e sociais; (ii) conhecimento tácito;
(iii) inovação e aprendizado interativos; e (iv) governança
(OLIVEIRA et al., 2012).
É ainda importante ressaltar que uma das principais
caraterísticas dos clusters diz respeito à proximidade
geográfica, o que, aliás, é fundamental para a capacidade
competitiva dos clusters, pois propicia acesso facilitado a
mão de obra, fornecedores, instituições de apoio,
relacionamentos, informação, incentivos e inovação
(PORTER, 1999). Dessa forma, os clusters podem auferir
ganhos de eficiência que as empresas, raramente, poderiam
atingir se isoladas, ganhos esses que podem ser
compreendidos como a vantagem competitiva obtida pelas
externalidades e ação conjunta (SCHMITZ e NADVI, 1999).

Ou seja, os aglomerados também podem ser definidos como
um sistema de empresas e instituições inter-relacionadas,
cujo valor como um todo é maior do que a soma das partes
(PORTER, 1999).
Vários pesquisadores procuraram entender como a
dinâmica dos clusters poderia alavancar a competitividade
das empresas integrantes. Contudo, para este estudo,
consideram-se os aspectos focalizados por Tallman et al.
(2004) que destacam a relevância dos clusters para a criação
e difusão de conhecimento, afirmando que nesses
ambientes existe: (i) captura do conhecimento externalizado
por meio de parcerias estratégicas e colaborações, (ii)
geração de conhecimento a partir das universidades,
institutos e laboratórios de pesquisa; (iii) transferência de
conhecimento entre empresas; e (iv) movimento de pessoal
técnico e gerencial entre empresas e instituições.
Ao mesmo tempo, a criação e transferência de
conhecimento também são discutidas em outra linha teórica
criada na mesma época das pesquisas pioneiras de Tallman
et al. (2004). Essa teoria diz respeito à Inovação Aberta de
Chesbrough em 2003, a qual é apresentada a seguir.
2.2. Inovação aberta
O termo “inovar” significa tornar algo novo e é
derivado do latim innovare (Salerno e Negri, 2005). Na
definição do Manual de Oslo (2005), a inovação pode ser: (i)
a implantação de um produto, seja um bem ou serviço, novo
ou significativamente melhorado; (ii) um novo processo;
(iii) um novo método de marketing; (iv) um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do
local de trabalho ou nas relações externas. Salerno e Negri
(2005) adicionam que a inovação é uma estratégia que
possibilita às empresas obter maiores ganhos, visto a
diferenciação destas diante da concorrência, ao
desenvolverem um novo produto, processo, método de
marketing ou método organizacional. Cassiolato e Lastres
(2005) acrescentam ainda que o acesso ao conhecimento
científico e tecnológico, assim como a capacidade de
apreendê-los, acumulá-los e utilizá-los para a inovação, é
visto como definidor do grau de competitividade e
desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas e
indivíduos. Ou seja, no nível macro, há um substancial
conjunto de evidências de que a inovação é o fator dominante
no crescimento econômico nacional e nos padrões do
comércio internacional (MANUAL DE OSLO, 2005).
Paralelamente à descoberta da importância de se
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fornecer ofertas cada vez mais inovadoras e que necessitam
de uma grande variedade de recursos e competências para
satisfazer clientes cada vez mais exigentes, as empresas
também precisam investir e focar em suas competências
essenciais para manter suas vantagens competitivas (ULAGA
e EGGERT, 2006). Neste paradoxo, as empresas passaram a
ter maior dependência de recursos externos para
complementar a sua base de conhecimento e poder inovar.
Neste contexto, Chesbrough (2003) critica o modelo
de inovação administrado na década de 90 pela maioria das
empresas, o qual chama de Inovação Fechada (Closed
Innovation): "a lógica que suporta uma abordagem
centralizada e orientada internamente para o P&D tornouse obsoleta" (CHESBROUGH, 2003). No modelo de
inovação fechada, o sucesso de uma inovação requer
controle e sigilo desde a etapa de geração de ideias até a
etapa de produção. Contudo, Chesbrouogh (2003) defende
um modelo em que a inovação seja desenvolvida de maneira
colaborativa por meio de parcerias, o qual chama de
Inovação Aberta. Nesta, as empresas (i) comercializam suas
próprias inovações; (ii) comercializam as inovações de
outras empresas; e (iii) comercializam suas inovações por
meio do desenvolvimento de parceiros (Chesbrough, 2003).
Para fortificar essa literatura, Gassmann (2006)
desenvolveu uma pesquisa onde estruturou as principais
tendências que poderiam ser estudadas no âmbito da
Inovação Aberta:
(i) Globalização: estudo das estratégias de alocação
de subsidiárias e esforços de P&D de multinacionais;
(ii) Intensidade de tecnologia: estudo da escassez
de capacidades tecnológicas para desenvolver inovações
radicais;
(iii) Fusão de tecnologia: estudo da fusão de
tecnologias interdisciplinares para criação de inovações
radicais;
(iv) Novos modelos de negócios: estudo de novos
meios para ingressar em novos mercados ou mesmo para
criar novos mercados;
(v) Alavancagem de conhecimento: estudo da
criação e transferência de conhecimento em processos de
colaboração e parceria entre empresas.
Neste estudo, considera-se a abordagem da
“Alavancagem de conhecimento”. Nessa perspectiva,
inovação aberta é, portanto, caracterizada por Enkel et al.
(2009) em três processos principais:
(i) Obtenção de conhecimento externo: um processo

“de fora para dentro”, através do qual a base de
conhecimento da empresa é enriquecida por meio da
integração de fornecedores, clientes e outras fontes de
conhecimento externo;
(ii) Externalização do conhecimento: um processo
“de dentro para fora”, no qual a empresa leva suas ideias
para o mercado, transferindo seu conhecimento para o
ambiente externo; e
(iii) Co-criação de conhecimento: um processo de
co-criação de inovação com parceiros por meio de alianças,
cooperação e joint ventures.
Desta forma, percebe-se que alguns parceiros trazem
ideias e recursos, enquanto outros os integram em sua própria
base tecnológica e comercializam a inovação. Contudo, é
importante mencionar que tais processos requerem um nível
mínimo de P&D dentro da empresa. Sem essa competência
mínima de pesquisa, uma empresa pode não ser capaz de
explorar as ideias e recursos desenvolvidos externamente
(COHEN e LEVINTHAL, 1990). Segundo Chesbrough (2003),
se por um lado o conhecimento externo pode criar valor
significativo, por outro lado o conhecimento interno é
necessário para reivindicar uma parte desse valor. Além disso,
os esforços internos apoiam a identificação e a cooperação
com parceiros externos, fornecendo as competências
necessárias para se envolver em co-desenvolvimentos e
integrações de conhecimentos necessários (BRUSONI et
al., 2001).
Ainda nessa perspectiva de externalidade e absorção
de conhecimento, é importante mencionar que um dos
maiores ganhos em um processo de inovação aberta é a
aquisição de Conhecimento Tácito (Chesbrough, 2003;
Gassmann, 2006). Nonaka e Takeuchi (1997) explicam que o
conhecimento tácito é algo pessoal e difícil de ser
codificado, sendo adquirido, principalmente, por meio de
experiências reais, algo que uma parceria colaborativa pode
oferecer. Um segundo tipo de conhecimento seria o
chamado Conhecimento Explícito que é geralmente mais
simples de ser codificado, ou seja, formalizado com palavras,
números e fórmulas, sendo então facilmente adquirido por
meio de cursos e capacitações.
3. METODOLOGIA
Foi realizada uma Pesquisa Exploratória e
Bibliográfica. A Pesquisa Exploratória foi escolhida pois
tem como finalidade proporcionar maior delineamento do
conhecimento existente a cerca de um determinado assunto.
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Em coerência, a Pesquisa Bibliográfica é fundamentada na
discussão do conhecimento já disponível em fontes
bibliográficas (ZANELLA, 2009), adequando-se, portanto,
com os objetivos deste estudo.
Para a identificação dos artigos científicos, optouse pela utilização dos bancos de dados: Web of Knowledge
(ISI) e Scopus. Para coletar os artigos, foram utilizados três
filtros a nível macro: (i) Pesquisa em “Social Science”; (ii)
Artigos Científicos; e (iii) Idioma Inglês ou Português. Além
desses filtros, foram definidas palavras-chave que deveriam
estar sendo mencionadas nos títulos ou resumos dos
artigos. O resultado é demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1 – Relação de Palavras-Chave utilizadas na busca
por artigos acadêmicos

Nota: Elaborada pelos autores
Após levantamento dos 122 artigos, buscou-se ler
os resumos de todos para validar a coerência com os temas
da pesquisa. Nessa etapa, 99 artigos foram excluídos e uma
amostra final de 23 artigos permaneceu para compor o
desenvolvimento do objetivo deste estudo.

4. ANÁLISE DOS DADOS
Com base nas constatações de que algumas regiões
suportam uma maior taxa de inovação e maior densidade
de empresas inovadoras do que outras, a ancoragem
espacial de inovação tem sido fortemente destacada pela
literatura de clusters. Autores como Park, Amano e Moon
(2012), Crespin, Goglio e Scheid (2013) e Belussi e Sedita
(2012), tratam diretamente da importância da proximidade
geográfica em clusters na questão de como facilitar o
processo da inovação aberta. Esse estudo, identificou
quatro proposições para facilitar esse processo, as quais
são:
(i)
O cluster facilita a busca por parceiros que
tenham competências tecnológicas complementares.
(ii)
O cluster facilita a transferência de
conhecimento tácito por conta da maior facilidade de se
ocorrerem encontros face a face entre os parceiros.
(iii)
O cluster facilita a transferência de
conhecimento tácito, pois, as empresas que se encontram
nele compartilham de um mesmo background de
conhecimento tecnológico.
(iv) O cluster facilita a coordenação dos projetos
de inovação aberta por possibilitar a utilização de mais
canais de comunicação.
A seguir as proposições são discutidas à luz dos
artigos estudados.
A primeira e mais citada proposição diz respeito ao
estágio anterior ao estabelecimento de uma parceria, ou
seja, a busca pelo parceiro.
Como fora anteriormente colocado, os clusters são
caracterizados pela presença de empresas que atuam em
atividades similares (Porter, 1999). Essa similaridade entre
as empresas de um cluster pode facilitar a busca por
parceiros que tenham as competências tecnológicas
complementares, uma vez que esses potenciais parceiros
podem ser seus “vizinhos” (Cumbers, Mackinnon e
Chapman, 2003).
Somado a isso, Casanueva, Castro e Galan (2013) e
Ramirez e Dickenson (2010), entre outros, tratam da
importância das redes de relacionamento que os
colaboradores das empresas participam no ambiente externo
à empresa. Nesse contexto, muitos dos indivíduos se
relacionam nos ambientes internos e externos das empresas
e possuem habilidades para monitorar, traduzir, assimilar e
reconhecer o valor das informações externas (Casanueva,
Castro e Galan, 2013). Da mesma forma, esses mesmos
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indivíduos podem frequentar os mesmos ambientes ou
eventos, como, por exemplo, palestras, capacitações e
espaços informais, compartilhando também, gostos e
preferências comuns no que diz respeito aos aspectos
pessoais ou intelectuais (RAMIREZ E DICKENSON, 2010).
Assim, pode-se dizer que a identificação de redes
de indivíduos com interesses comuns dentro de um cluster
pode ser facilitada. Nessa perspectiva, a identificação de
potenciais parceiros pode ser algo natural entre as redes
de relacionamentos dos colaboradores das empresas fora
do ambiente de trabalho, facilitando o início de um processo
de inovação aberta em um cluster. Granovetter (1973)
enfatizou a importância do desenvolvimento de "agentes
de transição", como meio de se conectar a uma ampla gama
de comunidades, que podem ser benéficas para ganhar
acesso a fontes mais amplas de informação.
Outro ponto crucial a respeito da proximidade
geográfica é o papel dos contatos face a face durante a
criação e transferência de conhecimento citados por Enkel
et al. (2009) em um processo de inovação aberta.
Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a necessidade
de contato face a face é intensificada quanto maior o caráter
tácito do conhecimento envolvido no processo inovador.
Nonaka e Takeuchi (1997) ainda adicionam que, o
conhecimento tácito caracteriza-se pela dificuldade de
transmissão à distância, uma vez que mesmo que um
indivíduo seja muito habilidoso no desenrolar de uma
atividade, ele pode nunca ter completa consciência de
tudo que realmente sabe e de tudo que é realmente
necessário para a execução dessa tarefa. Além disso, ele
pode não conseguir explicitar seu conhecimento apenas
com palavras. Desta forma, para tornar mais eficiente o
processo de transferência de conhecimento, é importante
a existência de experiências, observações pessoais e
interações sociais, sendo, portanto, um processo mais
difícil quando os indivíduos estão separados por longas
distâncias ou por diferentes contextos sociais (Baptista,
2001). Por essas razões, o fluxo de conhecimento é menor
quanto maior for a distância entre a região de origem e a
de destino do novo conhecimento. Ou seja, no caso dos
clusters essa dificuldade é minimizada graças à proximidade
geografia e socioeconômica (BAPTISTA, 2001) entre os
parceiros.
Seguindo na linha da similaridade e complementaridade
das empresas de um cluster, alguns estudos abordaram o
perfil tecnológico das firmas e das regiões e a maneira pela

qual esse perfil influencia a transferência de conhecimento
no que diz respeito à capacidade de absorção das empresas.
Conforme afirmado por Cohen e Levinthal (1990), o
processo de assimilação do conhecimento do parceiro
requer um nível mínimo de P&D dentro da empresa, de
forma que sem ele a empresa pode não ser capaz de explorar
as ideias e recursos desenvolvidos externamente. Desta
forma, segundo Exposito et al. (2011), a capacidade de
absorção é maior entre empresas de um mesmo segmento
tecnológico como é o caso dos clusters, por compartilharem
de um mesmo background de conhecimento.
Uma quarta evidência diz respeito à facilidade de
coordenação das atividades realizadas em parceria. É sabido
que para que a coordenação de um processo de
colaboração seja eficiente, a comunicação entre os
envolvidos deve ser tratada com o máximo de atenção.
Desta forma, é previsível que se esses indivíduos estiverem
próximos uns dos outros, haverá a possibilidade da
utilização de uma maior gama de canais de comunicação, o
que poderá minimizar desencontros ou ruídos nesse
processo. Outro aspecto que pode facilitar o processo de
coordenação é o idioma e os hábitos regionais
característicos de um mesmo cluster e que são facilmente
aceitos por haver uma maior proximidade social entre os
agentes (PARK, AMANO E MOON, 2012). Com isso, os
clusters facilitam os processos de coordenação de projetos
de inovação realizados em parcerias por tornarem a
comunicação mais fluída.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da noção de que o ambiente empresarial
tem passado por profundas mudanças e que o aumento de
produtividade e de competitividade é fundamental para a
geração de riqueza, é dever dos pesquisadores das ciências
aplicadas, especialmente da área de administração,
desenvolver estudos que clarifiquem os caminhos para que
empresas desenvolvam vantagens competitivas. Nesse
sentido, este artigo pretende colaborar com um maior
entendimento sobre como um Cluster pode favorecer o
processo de Inovação Aberta.
Os artigos analisados na pesquisa bibliográfica
permitiram perceber que há uma maior concentração de
clusters na Ásia e na Europa e que as abordagens de
Clusters e Inovação Aberta são relativamente novas, tendo
surgido respectivamente na década de 90 e na década de
2000. Além disso, é possível entender que o fenômeno dos
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clusters favorece o desenvolvimento do processo de
inovação aberta por conta das seguintes proposições:
(i)
O cluster facilita a busca por parceiros que
tenham competências tecnológicas complementares.
(ii)
O cluster facilita a transferência de
conhecimento tácito por conta da maior facilidade de se
ocorrerem encontros face a face entre os parceiros.
(iii)
O cluster facilita a transferência de
conhecimento tácito, pois, as empresas que se encontram
nele compartilham de um mesmo background de
conhecimento tecnológico.

(iv) O cluster facilita a coordenação dos projetos
de inovação aberta por possibilitar a utilização de mais
canais de comunicação.
Espera-se que esse estudo possa contribuir com as
discussões nas teorias de Clusters e Inovação Aberta, pois
a ligação entre ambas ainda não está consolidada na
literatura. Neste sentido, há um do potencial para estudos
futuros, de natureza empírica, que auxiliem na compreensão
dos fatores que dificultam a formação de ecossistemas de
inovação, particularmente no Brasil.
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RESUMO
Após a norma IEC 61850, o projeto de redes locais para subestações elétricas passou a exigir requisitos totalmente
diferentes de uma rede local em ambiente de TI convencional, principalmente quanto a sua disponibilidade e determinismo.
Desde sua padronização, as redes Ethernet, padrão IEEE802.3, dominou o ambiente das redes locais. As exigências
impostas pela norma IEC 61850 vão além dos padrões normais de QoS (Qualidade de Serviço) requeridos na maioria das
implementações Ethernet O objetivo desse trabalho é discutir pontos importantes sobre a rede Ethernet quando aplicadas
nas redes de subestações elétricas e suas exigências para implementação da norma IEC61850: topologias redundantes,
VLANs, equipamentos, protocolo GOOSE, etc., e assim sugerir algumas boas práticas de engenharia a se levar em
consideração durante o projeto e especificação de uma rede Ethernet para um ambiente industrial e subestações de
energia elétrica.
Palavras chave: Ethernet. GOOSE. IEC61850. subestações. protocolos.

ABSTRACT
After IEC 61850, the local network design for electrical substations has become more exigent than a conventional
network design, requiring more dependability and determinism of the communication. Since its standardization, Ethernet
networks, IEEE802.3 standard, dominated the local network environment. The IEC 61850 standard requirements go
beyond the normal standards of QoS (Quality of Service) required in most Ethernet implementations. This article intends
to discuss important points of Ethernet network when applied to electrical substation and their requirements to IEC
61850 implementation: redundant topologies, VLANs, devices, GOOSE protocol, and so suggest some good engineering
practices to be taken into consideration during the design and specification for Ethernet network to industrial environment
and electrical substation.
Keywords: Ethernet. GOOSE. IEC61850. substations. protocols.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 15, n. 1, p. 36-45, 2015

36

Melhores práticas na implantação de redes Ethernet (IEEE802.3) em conjunto com a norma IEC61850 ...

I. INTRODUÇÃO
O principal desafio na especificação de redes locais
Ethernet para uso em subestações é garantir um nível
adequado de determinismo. Nos protocolos ponto a ponto,
o canal de comunicação é dedicado à troca de mensagens
entre os dois dispositivos apenas, portanto, é possível
garantir uma taxa média de transmissão adequada para a
troca de mensagens entre esses dispositivos equipamentos.
Já as redes Ethernet compartilham o único canal de
comunicação para a troca de mensagens entre os vários
dispositivos, compartilhando assim a largura de banda
disponível do canal.
As redes locais evoluíram para o que ficou conhecida
como rede Ethernet comutada, fazendo uso de switches no
encaminhamento das mensagens aos seus destinatários
finais. A rede comutada permitiu uma melhor utilização da
largura de banda disponível e uma redução drástica nas
colisões de mensagens, melhorando significativamente seu
desempenho.
Atualmente, a maioria das aplicações utilizam rede
Ethernet comutada com a pilha de protocolos TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
De fato, segundo Parziale (2006), “o uso do TCP/IP
se tornou um padrão industrial para a interconexão de hosts,
redes e da Internet, sendo visto como a engrenagem por
trás da Internet e das redes pelo mundo todo”.
Porém, esse padrão de rede compartilhada e
comutada, trouxe uma dificuldade, que é o tema central
desse artigo – o determinismo necessário na troca de
mensagens entre os equipamentos de uma subestação.
Com a adoção da norma IEC61850, principalmente
com o protocolo GOOSE (Generic Object Oriented
Substation Events), passou-se a se realizar funções de
altíssima prioridade e criticidade pela rede, tais como o envio
de sinais relacionados à proteção do sistema elétrico –
sinais de TRIP, falha de disjuntor, seletividade lógica e
intertravamentos. [IEC 61850, 2003]
Com isso, é dever principalmente dos engenheiros
de proteção, automação e controle, especificar e projetar
suas redes de comunicação garantindo requisitos mínimos
de desempenho. Este trabalho tem como objetivo indicar
características importantes necessárias em uma rede
Ethernet, quando utilizada em redes de subestação, que
adotam a norma IEC61850, e assim apresentar algumas
boas práticas de engenharia a serem utilizadas nesses
ambientes.

2. CONCEITOS GERAIS DE REDES
A. Arquitetura LAN em subestações
A arquitetura básica de uma rede local em uma
subestação geralmente é formada por cabos de rede
(metálicos ou fibra óptica), switches e vários IEDs (Inteligent
Electronic Devices), podendo também se conectar com um
centro de operações remoto através de uma WAN (Wide
Area Network), conforme ilustra a Figura 1.
Figura 1 – Arquitetura básica de uma rede local em uma
subestação elétrica

Fonte: Elaborada pelos autores
B. Modelo OSI (Open Systems Interconnection)
Impossível estudar as atuais redes de comunicação
e suas particularidades sem entender o conceito de modelo
de camadas OSI. “O modelo OSI é apenas uma referência,
portanto, os fabricantes são livres para criar protocolos e
produtos que combinam as funções de uma ou mais
camadas.” (DYE, McDONALD and RUFI, 2007).
Cada camada possui suas funcionalidades
implementadas por diferentes protocolos. Um padrão de
rede define quais camadas serão implementadas no padrão.
Padrões de rede que ficaram mundialmente
estabelecidos foram o padrão IEEE802.3 (Ethernet), como
rede local, especificando características das camadas física
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e de enlace de dados), e o modelo TCP/IP, especificando
os protocolos das camada de rede e superiores. Assim,
nesse ponto de vista, uma rede local a ser utilizada em uma
subestação elétrica deve apresentar, em cada camada, as
seguintes camadas: Física – cabos de rede com pares
trançados ou fibra óptica; Enlace – endereçamento físico
(MAC); Rede – endereçamento lógico (IP); Transporte –
conexões lógicas fim a fim (TCP) e Aplicação –aplicativos
usando Modbus, DNP3, IEC104, IEC 61850 MMS, etc.

a mesma robustez que os demais IEDs, que atenda às
exigências de norma IEC 61850-3, que tenha capacidade de
priorizar mensagens e gerenciar VLANs.
O IEEE 1613, classe 2 (Environmental and Testing
Requirements for Communications Networking Devices in
Electric Power Substations) ainda determina que durante
essas condições adversas, especificadas nas normas acima,
o switch não deve apresentar falhas de comunicação,
atrasos ou interrupções. [IEEE Standard 1613, 2003]

C. Equipamentos
Conforme ilustra a Figura 1, uma rede de uma
subestação elétrica é composta basicamente pelos
seguintes dispositivos: IEDs (Inteligent Eletronic Devices),
realizando funções de proteção, automação e medição;
Concentradores e Gateways (embora também sejam IEDs);

D. Mensagens Multicast/Broadcast
Além das mensagens endereçadas a um equipamento
final, através do MAC destino e/ou IP destino, existem
mensagens que devem ser endereçadas a mais de um
equipamento, a saber:
Mensagens Multicast - mensagens que devem ser

Switches e Computadores industriais, realizando funções
de supervisão (IHM – Interface Homem-Máquina), estação
de engenharia, captura automática e armazenamento de
oscilografias.
Esses equipamentos devem atender às normas mais
exigentes de robustez para garantir um elevado MTBF
(Mean Time Between Failures) e alta disponibilidade, desses
equipamentos e da rede. A norma IEC 61850 lista em sua 3ª
parte uma série de especificações com relação ao MTBF,
condições ambientais (temperatura, umidade, pressão,
vibração), interferência eletromagnética, etc. São exemplos
dessas especificações:
·
IEC 60255/61000 – normas que regulam emissões
eletromagnéticas; imunidade do IED, a rádio frequência,
descargas eletroestáticas, transientes rápidos, campos
magnéticos, resistência a surtos, etc.;

enviadas a um grupo específico de equipamentos na rede.
A Tabela 1 ilustra dois exemplos de mensagens multicast
comuns em redes de subestações:

·
IEC 60068/60255 – normatizam influências ambientais
do tipo: temperatura, umidade, vibrações e terremotos,
choque (impacto);
·
IEC 60255/ IEEE C37.90 – resistência dielétrica,
impulsos elétricos.
É importante ressaltar a importância que o switch
ganhou ao longo dos anos dentro de uma subestação,
principalmente a partir da implementação de funções de
proteção na rede de comunicação. Dessa forma, é
importante exigir um elevado nível de confiabilidade deste
dispositivo, assim como é exigido dos IEDs (relés de
proteção). Deve-se especificar equipamentos que tenham

Tabela 1 – Exemplos de mensagens multicast
:6.0pt;text-align:center;
text-indent:0cm;lineheight:normal'>Figura 1 – Arquitetura básica de uma rede
local em uma subestação elétrica.

Fonte: Elaborada pelos autores
Mensagens Broadcast - quando o grupo de destino da
mensagem contém todos os equipamentos da rede
E. VLAN (Virtual LAN)
A criação de VLANs permite a separação da rede
física (LAN) em duas ou mais redes lógicas (virtuais),
permitindo isolar o tráfego de mensagens entre estas. Podese, por exemplo, utilizar VLANs para isolar o tráfego de
mensagens GOOSE da comunicação utilizada para as
câmeras internas de segurança da subestação.
A implementação de VLANs acontece na camada
de enlace (camada 2) seguindo o padrão IEEE 802.1Q. No
quadro Ethernet existe um campo com 12 bits usado para o
identificador de VLAN, chamado VID (VLAN Identifier).
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Esse campo pode assumir valores na faixa de 0x000
a 0xFFF, sendo que esses dois valores são reservados,
restando 4094 VLANs livres para serem utilizadas.
Na configuração de um switch gerenciável, o mais
comum é configurá-lo manualmente, definindo assim quais
VLANs serão utilizadas e quais portas do switch pertencem
a qual VLAN. Basicamente existem dois tipos de
configuração para as portas de um switch:
Portas de acesso (access) - espera que as
mensagens recebidas e enviadas pelas portas do switch
não possua um VID já definida, ou seja, que o quadro
Ethernet não tenha sido preenchido com um VID específica.
Este é o caso mais comum em uma rede na qual se deseja
isolar o tráfego de informações de um grupo de outro
Apesar da maioria dos dispositivos utilizados em redes
Ethernet não tratarem quadros Ethernet etiquetados, os

aplicação. “Com o advento das VLANs, do aumento das
velocidades de comunicação e do controle de tráfego em
sistemas comutados, a rede Ethernet se tornou uma
tecnologia confiável para esse tipo de aplicação.” (KRIGER,
BEHARDIEN and RETONDA-MODIYA, 2013).
O protocolo GOOSE é responsável pela chamada
comunicação horizontal entre IEDs, por exemplo, entre os
relés de proteção realizando a função “falha de disjuntor”.
Na ocorrência de um evento (falha na abertura do disjuntor)
o IED associado a esse disjuntor deve imediatamente
transmitir uma mensagem ao IED localizado a montante
para que esse outro IED acione um contato de saída e
comande a abertura do disjuntor “acima”, eliminando assim
a falta (curto-circuito). Nessa aplicação, o TRIP do disjuntor
que está recebendo a mensagem GOOSE deve acontecer o
mais rápido possível.

IEDs, que enviam e recebem mensagens GOOSE, podem
etiquetar suas mensagens. O switch ao receber um quadro,
coloca o tag da VLAN correspondente àquela porta e
encaminha para todas as outras portas pertencentes àquela
mesma VLAN.
Portas tronco (trunk) - estas portas são destinadas
a encaminhar quadros já etiquetados. Normalmente são
utilizadas para a interligação entre switches e configuradas
para encaminhar quadros de todas as VLANs que estão
sendo utilizadas. Porém, essa configuração pode ser
utilizada para “filtrar” mensagens GOOSE.
A VLAN ID nativa é geralmente a VLAN 1 para a
maioria dos fabricantes, por isso, uma boa prática de
engenharia é sempre alterar a VLAN nativa para um valor
diferente de VLAN 1, por exemplo preferindo utilizar VLAN
1001. Isso mantém o tráfego dos dados de usuário separados
do tráfego de mensagens de gerenciamento dos switches,
que usam a VLAN 1 como padrão.

A seguir serão apresentados alguns aspectos
básicos do mecanismo de transmissão e recepção das
mensagens GOOSE entre os IEDs num ambiente de uma
subestação.

3. IEC 61850 – PROTOCOLO GOOSE
A importância da rede de comunicação dentro de
uma subestação ficou mais evidente a partir da utilização
do protocolo GOOSE, definido da norma IEC 61850 para
executar funções de proteção do tipo falha de disjuntor,
seletividade lógica e intertravamentos lógicos entre os
IEDs.
Dado que o canal de comunicação possa ser
comutado ou compartilhado, um cuidado especial no
projeto e especificação da rede deve ser tomado para que
se garanta o desempenho desejado para esse tipo de

A. Formatação da mensagem GOOSE
A mensagem GOOSE é transmitida com a formatação
de quadros Ethernet (ISO/IEC 8802-3) usando somente as
camadas física, enlace e aplicação do modelo OSI.
A norma IEC 61850, em sua parte 8 anexo C, de 2003,
detalha a formatação do quadro, cujos principais pontos
são descritos a seguir:
- Endereço (MAC) de origem e destino: O endereço
de origem da mensagem deve ser único e corresponde ao
endereço MAC físico de cada IED. Já o endereço de destino
deve ser configurado adequadamente. O IEEE definiu os
quatro primeiros octetos 01-0C-CD-01-XX-XX para uma
mensagem GOOSE enviada, restando, portanto, dois
octetos para serem definidos pelo usuário.
- APPID (Aplication Identifier): é a forma de
identificação do quadro GOOSE para a aplicação, podendo
assumir valores de 0x0000 a 0x3FFF. A norma especifica
que a combinação do endereço MAC da mensagem e o
APPID deve ser única na rede, para todos os IEDs. Este é
um ponto importante durante o processo de configuração
das mensagens GOOSE em uma subestação.
- VID: o identificador de VLAN, que também deve
ser configurado para que haja uma limitação no domínio de
broadcast da rede, ou seja, as mensagens GOOSE podem
ser configuradas de forma que não se “espalhem” por toda
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a rede, atingindo somente determinados IEDs préselecionados.
- Prioridade: também de acordo com a norma IEEE
802.1q, esse campo no quadro Ethernet determina a
prioridade da mensagem GOOSE em relação às demais,
podendo receber valores de 0 a 7, onde 7 é a mensagem de
maior prioridade. Por padrão, uma mensagem GOOSE é
criada com prioridade 4, mas é fortemente indicado que
seja criada uma regra para a transmissão das mensagens.
Por exemplo, pode-se definir que as mensagens GOOSE
relacionadas à automação tenham prioridade 6 e as de
proteção com prioridade 7. É importante notar que um
quadro sem tag, por padronização possui prioridade 1,
portanto o valor de prioridade 0 não deve ser utilizado para
mensagens GOOSE.
B. Transmissão das mensagens
Os dados a serem enviados em cada mensagem
GOOSE são agrupados em um Data Set. Uma mensagem
GOOSE é enviada, ou seja, todo o Data Set é enviado, a
cada variação de valor ou qualidade de algum ponto. A
Figura 2 ilustra o mescanismo de tráfego de mensagens
GOOSE através rede.
Figura 2 – Exemplo de mensagem GOOSE na rede

quatros octetos iniciais serão sempre 01-0C-CD-01. Apesar
da teoria do multicast pregar que uma determinada
informação é disseminada somente entre um grupo de
participantes, na prática um switch Ethernet não
conseguiria, sem configurações adicionais, fazer tal
limitação. Sua reação natural seria tratar estes pacotes como
broadcast”.
O envio da mensagem ocorre repetidas vezes, sem
a necessidade de confirmação pelo receptor, conforme
especifica a norma IEC 61850. Conforme Scheer and
Dolezilek (2007), “Devido a alta importância de cada
mensagem GOOSE e da possibilidade de atraso ou
incompleta transmissão inerente às redes Ethernet, a norma
IEC 61850 exige que cada IED envie repetidas vezes a
mensagem GOOSE em uma sequência rápida para aumentar
a probabilidade de entrega da mensagem”.
Mesmo que não ocorra nenhuma variação dos
valores associados ao Data Set, uma mensagem GOOSE é
enviada periodicamente a cada intervalo denominado Tmax.
Essa repetição da mensagem na rede permite à aplicação
determinar se existe uma falha de comunicação com algum
dos publicadores, por exemplo, se em duas vezes o tempo
de repetição (Tmax) a aplicação não receber nenhuma
mensagem, então um bit de falha de comunicação é setado,
sendo importante que esse bit esteja ligado a algum tipo de
alarme de falha para o sistema.
Esse padrão de envio de mensagens é exemplificado
na Figura 3.
Figura 3 – Repetições da mensagem GOOSE na rede

Fonte: Elaborada pelos autores
O protocolo GOOSE utiliza um modelo de
comunicação chamado “publisher-subscriber” (publicadorassinante). A mensagem é enviada (publicada) no formato
multicast/broadcast, ou seja, todos os IEDs que estiverem
na rede ou segmento da rede recebem a mensagem, porém
cada IED pode configurar se deseja utilizar (assinar) a
mensagem de determinados publicadores através de seu
endereçamento (MAC de destino da mensagem GOOSE).
Segundo Oliveira (2012), “Por se tratar de uma
disseminação de informações do tipo multicast, neste
modelo o endereço MAC de destino será o endereço do
barramento de dados multicast. No caso do GOOSE os

Fonte: Elaborada pelos autores
Além de alarmes de falha de comunicação, é possível
aumentar a confiabilidade de esquemas de proteção e
controle usando essa “qualidade da mensagem” (FRANCO,
OLIVEIRA e ROCHA, 2013).
IV. Otimização da rede através de VLANs
Normalmente os switches são interligados aos IEDs
e não passam por nenhum tipo de configuração (senhas,
prioridades, VLANs, etc.), portanto, com a configuração
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padrão de fábrica. Como não há limitação do domínio de
broadcast através de VLANs, uma mensagem GOOSE
atinge todos os IEDs e, dependendo da quantidade de
IEDs e de mensagens GOOSE configuradas, um IED pode
estar submetido a uma quantidade muito grande de
mensagens na rede, que devem passar por algum tipo de
processamento e que não são de interesse para aquele
determinado IED. A Figura 4 ilustra como a utilização de
VLANs pode restringir as mensagens multicast/broadcast,
inclusive GOOSE, em uma rede quando o IED2 envia uma
mensagem destinada ao IED1.
Figura 4 – Exemplo de tráfego através de VLANs

Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores

No primeiro caso mostrado na Figura 4, a mensagem
enviada pelo IED2 é propagada para todos os IEDs pois
não foi criada nenhuma VLAN para separar o tráfego de
mensagens. Já no segundo caso o IED publica sua
mensagem GOOSE colocando uma identificação intencional
de VLAN, dessa forma somente o IED1 recebe a mensagem,
pois está conectado a uma porta do switch que pertence à
mesma VLAN do IED2, ou seja, ambos recebem mensagens
da VLAN 12. Desta forma limita-se a quantidade de
mensagens GOOSE na rede em forma de broadcast.
A Figura 5 ilustra um exemplo mais prático de uma
subestação com dois transformadores e quatro
alimentadores para cada transformador. Neste exemplo não
foi considerada nenhuma VLAN, e a mensagem publicada
pelo IED4 só é “assinada”, ou seja, só será utilizada pelo
IED2.
Figura 5 – Subestação sem configuração de VLANs

Fica evidente na Figura 5 que o aumento na
quantidade de IEDs na rede, e principalmente da quantidade
de mensagens configuradas, provoca um acréscimo
significativo de mensagens GOOSE sem necessidade na
rede.
Na Figura 6 três VLAN foram configuradas para
restringir o tráfego de mensagens GOOSE.
Figura 6 – Subestação com 3 VLANs configuradas

Fonte: Elaborada pelos autores
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A criação de uma VLAN para cada transformador e
seus alimentadores, mostrada na Figura 6, reduz de forma
significativa a quantidade de mensagens na rede. Uma
otimização ainda mais drástica pode ser visualizada na
Figura 7, com a configuração de uma VLAN para cada
alimentador.

Figura 8 – Arquiteturas básicas estrela e anel

Figura 7 – Subestação com 1 VLANs configurada para
cada alimentador
Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores
Verifica-se que a mensagem GOOSE do alimentador
AL1 atinge somente seu destinatário de interesse (o IED
do transformador TR1).
Dessa forma, fica evidente como o gerenciamento
de VLANs pode auxiliar uma maior otimização da rede,
eliminando o tráfego de mensagens que não são necessárias
para a aplicação e podendo com isso aumentar o
determinismo da rede como um todo.

A Figura 8 mostra duas topologias básicas
encontradas em subestações. É importante notar que apesar
de existir uma redundância no nível dos switches para a
topologia em anel, não existe redundância para a conexão
de rede com os IEDs. Desta forma, se algum switch falhar,
o IED conectado a ele não poderá se comunicar com o
gateway, gerando uma indisponibilidade da rede para
aquele IED.
Para solucionar esse problema os IEDs atuais
possuem portas de comunicação dual, portas duplas, sendo
possível conectar os IEDs à rede no modo failover ou
switched. O modo switched permite formar um anel entre
os IEDs e o modo failover permite que o IED seja conectado
a dois switches diferentes, ficando uma porta em standby;
assim que é detectada uma falha na rede o IED muda o
tráfego para a outra porta.
A Figura 9 ilustra algumas variações de topologias
em anel, com os IEDs conectados no modo switched e
modo failover.
Em seu artigo Yadav and Kapadia (2010), Yadav,
engenheiro da CISCO, faz uma comparação entre as
topologias redundantes mais utilizadas: dupla estrela
(árvore redundante) e anel, mostradas na Figura 10.
Figura 9 – Variações da topologia anel para conexão dos
IEDs à rede

5. TOPOLOGIAS DE REDE
A. Tipos de Topologias de Rede
As topologias de rede aplicadas em subestações
são diversas, mas basicamente são variações das
topologias estrela e anel. As Figuras 8, 9 e 10 exemplificam
algumas dessas topologias:

Fonte: Elaborada pelos autores
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Figura 10 – Topologias redundantes em dupla estrela e
anel

Fonte: Elaborada pelos autores
Eles afirmam que a escolha da topologia de árvore
redundante foi baseada na experiência que a Cisco tem
adquirido dos múltiplos segmentos industriais que atua.
No ambiente de uma subestação, o maior benefício
de uma rede em árvore redundante (ou estrela dupla) é a
maior capacidade em segregar o tráfego de mensagens
GOOSE através de VLANs.
6. MONITORAMENTO DE REDES
Como já apresentado, a rede de comunicação em
uma subestação ganhou um papel importantíssimo após
a consolidadação de esquemas de proteção e controle a
partir da norma IEC 61850. Essa importância deve ser
confirmada com alguma política de gerenciamento e
monitoramento da rede.
A. Monitoramento de alarmes de comunicação
Uma série de alarmes podem ser configurados nos
IEDs e no sistema supervisório de uma subestação para o
monitoramento de falhas.
Todo IED deve ser capaz de identificar que houve
uma falha de comunicação relacionada ao protocolo
GOOSE através das mensagens periódicas que todo
publicador deve enviar. Todos os links GOOSE devem ser
monitorados e caso ocorra alguma falha o IED que deixou
de receber a mensagem deve gerar um alarme de falha de
comunicação para o supervisório. Dessa forma é possível
criar uma tabela na tela do sistema de supervisão para que
receba a informação da qualidade das mensagens GOOSE
de todo o sistema.
Os IEDs que possuem porta dual Ethernet devem
ser capazes de gerar um status de suas portas de

comunicação, mostrando que o link em cada uma das portas
está normal e através de qual porta o IED está comunicando.
É possível gerar um alarme sempre que houver um
chaveamento de porta no IED, o que pode indicar alguma
falha na rede.
B. SNMP (Simple Network Management Protocol)
Neste contexto de monitoramento da rede em uma
subestação, o protocolo SNMP pode trazer algumas
possibilidades interessantes.
Segundo Mauro and Schmidt ( 2005), “O protocol
SNMP é um padrão para gerenciamento de dispositivos
em redes IP. Muitos tipos de equipamentos suportam
SNMP, entre eles roteadores, switches, servidores,
impressoras, modems, etc”.
O protocolo SNMP é uma ferramenta de
gerenciamento poderosa e dá a possibilidade de monitorar o
desempenho da rede, alterar configurações e resolver
problemas pontuais em algum dispositivo que possa ser
gerenciável. Apesar de toda essa potencialidade, o SNMP
em uma subestação, pode a princípio, ser utilizado
principalmente para monitorar os switches da rede.
Os IEDs podem gerar alarmes de comunicação
diretamente para o sistema supervisório, pois todos eles
já estarão reportando suas grandezas analógicas e status
digitais, por exemplo, a partir do protocolo MMS da
norma IEC 61850. Porém, os switches normalmente não
são monitorados diretamente, portanto se algum
problema está acontecendo com o switch, ele não é
capaz de reportar para o supervisório até que alguma
falha ocorra se possa tornar visível, indicando um
problema.
Similar a outros protocolos, o SNMP possui um
agente e um gerente. O gerente será o computador
responsável por monitorar todos os switches,
interrogando-os sobre seus pontos de interesse. Os
switches são os agentes, capazes de responder às
interrogações do gerente SNMP e podem ser capazes
inclusive de gerar mensagens automáticas, não solicitadas
(traps), caso algum tipo de falha crítica ocorra.
As informações disponíveis (objetos) que podem
ser gerenciados em cada agente SNMP são acessados
através do chamado OID (Object Identifier), sendo esses
objetos organizados em uma estrutura tipo árvore
hierárquica, conforme ilustra a Figura 11.
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Figura 11 – Estrutura básica dos objetos do protocolo
SNMP

eletromagnéticas.
Os IEDs devem possuir porta de comunicação dual,
para que permita uma redundância de link de comunicação
com os demais IEDs da rede.
B. Escolha da topologia de rede
Recomenda-se uma topologia em dupla estrela, que
permita redundância para cada switch e IED da rede
(conectados através de suas portas duais). Esse tipo de
arquitetura permite uma maior segregação de tráfego das
mensagens GOOSE através de VLANs.

Fonte: [MAURO and SCHMIDT, 2005]
Dado que o protocolo SNMP é capaz de gerenciar
vários dispositivos em uma rede, é fortemente recomendado
que seja utilizado sua versão 3, pois nela foi dado “suporte
para uma forte autenticação e comunicação privada entre
as entidades gerenciadas” (MAURO and SCHMIDT, 2005),
tornando assim sua utilização mais segura no domínio de
uma subestação.

C. Configuração de VLANs e prioridade
Os IEDs devem ser configurados adequadamente
para que ocorra a melhor segregação possível das
mensagens GOOSE, através de VLANs adequadas.
Escolher uma VLAN nativa diferente de 1, para as portas
não etiquetadas, por exemplo VLAN 1001.
As mensagens GOOSE também devem receber
prioridades, para que as mensagens mais importantes
possam se beneficiar de um processamento mais rápido
em cada switch na ocorrência de uma avalanche de
eventos. Os endereços MAC de destino devem ser únicos
na rede.

7. BOAS PRÁTICAS APLICADAS EM REDES DE
SUBESTAÇÕES USANDO IEC61850
Partindo da análise geral de uma rede Ethernet
aplicada a uma subestação, fazendo uso da norma IEC 61850,
são citadas a seguir algumas práticas importantes de serem
seguidas durante o processo de especificação e projeto
dessa rede.

D. Monitoramento da rede
Cada IED deve enviar para o supervisório o status
de sua comunicação GOOSE com os demais IEDs, cada
link GOOSE deve ser monitorado e deve gerar um alarme
em caso de falha. O IED deve enviar também o status de
suas portas de comunicação, alarmando quando acontecer
um chaveamento de portas.
Os switches também devem ser monitorados. Uma
boa alternativa é o protocolo SNMP, que pode ser utilizado
para monitorar o status de cada switch na rede e gerar
alarmes caso ocorra algum evento inesperado.

A. Especificação dos equipamentos de rede
Assim como os IEDs de proteção, os switches
devem atender as normas internacionais mais exigentes,
como IEC 61850-3, IEEE1613, entre outras, com relação ao
MTBF, condições ambientais (temperatura, umidade,
pressão, vibração), interferência eletromagnética, etc.
Recomenda-se o uso de fibra óptica para interligação
de todos os IEDs na rede, pois além de permitirem maior
taxa de transmissão, são imunes às interferências

8. CONCLUSÕES
Neste trabalho foram apresentadas diversas
características próprias de uma rede Ethernet dentro de
uma rede de subestação que utiliza a norma IEC 61850 e o
protocolo GOOSE. A partir dessa discussão foram
apontadas boas práticas de engenharia visando uma
otimização da comunicação entre os IEDs da rede, a fim de
garantir os requisitos mínimos de desempenho desse tipo
de aplicação.
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RESUMO
O presente trabalho aborda a gestão de políticas públicas prisionais a partir do trabalho realizado pela Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), a qual surge da ação de voluntários, traduzindo-se em política pública,
de iniciativa privada, no processo de ressocialização de presos. Impulsionados pelas novas configurações sociais na
tentativa de resolução dos problemas contemporâneos associados às consequências do modelo de desenvolvimento
privilegiado. Objetiva-se descrever a forma de atuação e as técnicas utilizadas pela APAC. A pesquisa orienta-se pelos
instrumentos de pesquisa de campo utilizados na Antropologia, no sentido de observar o cotidiano na unidade da
APAC de Pouso Alegre, MG. Com base na observação faz-se necessário intensificar estudos sobre políticas públicas
prisionais, de caráter privado ou de movimentos sociais, para buscar atendimentos das novas e outras demandas sociais
que superem entraves para o desenvolvimento, nas vertentes econômicas, sociais e políticas.
Palavras-chave: Políticas Públicas. Público. Privado. Administração Pública.

ABSTRACT
This work deals with the management of prison policies in the Protection and Assistance to Convicts Association
(APAC), which arises from the voluntary action, translating into public policy, private sector rehabilitation process of
prisoners. Driven by new social settings in an attempt to solve contemporary problems associated with the consequences
of the privileged model of development and the capitalist mode of production. It aims to describe the way it operates and
the techniques used by APAC. The research is guided by the field survey instruments used in anthropology, to observe
the daily life in the unity of APAC Pouso Alegre, MG. Based on observation it is necessary to intensify and extend
studies on prison policies, private character or social movements, to seek new appointments and other social demands
to overcome barriers to the development of Brazil, and understand the economic aspects, social and political envolved.
Keywords: Public Policies. Public and Private. Detention. Public Administration. APAC.
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1. INTRODUÇÃO
Discute-se as tendências privadas das políticas
públicas, representada pelo trabalho de ressocialização de
detentos realizado pela Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados (APAC) da cidade de Pouso
Alegre, MG.
Trata-se dos desdobramentos dos estudos
realizados pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão
(GEPE) de Ciências Sociais e Desenvolvimento da
Universidade Federal de Itajubá (MG), o qual tem
investigado as questões socioculturais atreladas ao tema
desenvolvimento1.
As interfaces das interferências do setor privado
nas políticas públicas configuram uma pertinência
investigativa que se justifica tendo em vista a gestão de
políticas públicas prisionais pela iniciativa privada. Esta

envolvidos no processo de ressocialização daquela
unidade; entender o funcionamento da unidade; localizar
na fala das pessoas envolvidas as alteridades entre o
processo, as técnicas e a realidade da ressocialização
naquela APAC. Essas informações foram registradas em
um caderno.
No caderno de campo, os registros foram se
desenhando e, pautando-se na orientação metodológica
de Bourdieu (1997), no texto “Compreender”, o conceito
de violência simbólica ganhou relevância, sobretudo, no
ambiente penitenciário, permeado por atores sociais
heterogêneos e de interesses distintos.
Atentando-se a isso, buscou-se por meio da
interação com a diretoria da APAC como deveria se
proceder para participar da Jornada e solicitou-se
autorização, por escrito, para a realização da pesquisa.

proposta pode servir de reflexão para a sociedade e o Estado
brasileiro, na gestão do sistema prisional, que precisa lidar
com a problemática de superlotação, ressocialização, déficit
de vagas, violência e corrupção.
O enfoque é restrito aos dados coletados em
pesquisa de campo realizada na APAC de Pouso Alegre,
com aporte teórico advindo da revisão de literatura
explicitada no campo do trabalho, circunscrito nas
discussões de: Desenvolvimento, Estado e Políticas
Públicas, Sistema Carcerário Brasileiro e Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC).
A pergunta que orienta este esforço coloca em
evidência a interferência da iniciativa privada nas políticas
públicas, ou seja: como o trabalho de ressocialização de
detentos feito pela iniciativa privada ganha caráter público?
Esta pergunta remete ao seguinte objetivo: compreender o
método de ressocialização de recuperandos2 dentro dos
critérios de gestão consolidados na iniciativa privada.
Do ponto de vista metodológico, realizou-se
pesquisa de campo com viés antropológico. Implica
registrar que houve imersão na unidade da APAC durante
a realização da Jornada de Libertação com Cristo na APAC
de Pouso Alegre (MG), entre os dias 21, 22, 23 e 24 de
agosto de 2014, na mesma condição de recuperando. Os
critérios utilizados na observação de campo foram: capturar
os sentidos presentes na fala dos recuperandos e dos

Participar da jornada caracterizou-se como um ato
significativo, pois, segundo Ottoboni (2001), a jornada é o
ponto alto da metodologia de ressocialização da APAC, a
qual permite a reflexão moral e religiosa do recuperando,
base da dimensão simbólica constitutiva do método APAC.
A jornada inspira-se no Movimento de Cursilhos
de Cristandade da Igreja Católica3 e é dividida em dois
momentos. No primeiro momento, de dois dias, o enfoque
dá-se na reflexão moral sobre a vida do recuperando. No
segundo, também de dois dias, o enfoque está na reflexão
religiosa sobre a vida do recuperando. Embora a jornada
tenha influência da Igreja Católica em sua composição, a
que se acompanhou teve a presença de representantes
das igrejas evangélicas, do poder judiciário, de voluntários
e de trabalhadores da associação, que juntos auxiliaram na
elaboração de palestras e dinâmicas de reflexão para os 92
recuperandos que realizaram o curso e estavam cumprindo
pena em regime fechado.
Registrou-se momentos de emoção de recuperandos
e buscou-se entender como a vida dava-se naquela unidade
prisional. Não se realizou nenhuma pergunta e pôde-se
acompanhá-los em seus momentos de reflexão e anotar
suas falas no caderno de campo.
Algumas falas chamaram a atenção e foram
destacadas para evidenciar a noção dos atores envolvidos
com o método APAC sobre as APACs e os presídios comuns.

1
2
3

Ver o texto Pimenta (2014), quando trata das Tendências do Desenvolvimento.
Nas APACs, o detento é chamado de recuperando. A partir de agora, adotar-se-á esta denominação.
O Movimento de Cursilhos de Cristandade consiste em um curso de reflexão cristã que teve início na Espanha em 1920 e se alastrou por
todo o mundo (MCC, 2014).
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Em um determinado momento, o recuperando em
debate com outros, após a palestra do Magistrado da
Vara de Execução Penal da Comarca de Pouso Alegre,
compara a APAC com o presídio chamado “comum” no
qual ele já cumpriu pena: “Aqui estamos no céu, mais que
no paraíso...”
O Juiz também reforça esta comparação entre o
sistema prisional “comum” que tem como gestão somente
o Estado e fala sobre a APAC: “A APAC tem mais a
oferecer do que o sistema prisional comum...”
Neste caso, evidenciou-se a diferença entre os
métodos de ressocialização e gestão das APACs para os
presídios, chamados comuns, é latente. Esta diferença
está nítida para voluntários, recuperandos, representantes
do poder judiciário e demais atores sociais envolvidos.
Para melhor entendimento, dividiu-se em três partes
a proposta: a relação da ressocialização com o tema do
desenvolvimento; as políticas públicas não estatais; o
sistema carcerário brasileiro.
2. O DESENVOLVIMENTO E SUAS NOVAS
PERSPECTIVAS
Na contemporaneidade, a discussão acerca do
desenvolvimento vinculado ao crescimento econômico,
que anteriormente foi pautada nas obras de Smith (2008)
e Schumpeter (1961), começa a perder o enfoque. Este
movimento acontece pelo fato de o desenvolvimento
econômico não dar respostas às diversas problemáticas
sociais, ambientais e locais geradas, não solucionadas
pelo capitalismo e que causaram inúmeros entraves para
a sociedade a partir da tensão capital versus trabalho
explorada por Marx e Engels (2013). Esta ideia é reforçada
e ampliada no pensamento de Cohn (1995) que afirma
que a desigualdade encontrada no desenvolvimento é
justificada pelo livre mercado.
Diante desta nova perspectiva, o pensamento de
Sen (2000) vem auxiliar a compreensão deste panorama:

Uma concepção adequada do desenvolvimento deve ir
muito além da acumulação de riqueza e do crescimento
do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis
relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância
do crescimento econômico, precisamos enxergar muito
além dele (SEN, 2000, p. 28).

Deste modo, se faz necessário enxergar além do

desenvolvimento econômico, para poder permear o
desenvolvimento da sociedade nas égides econômicas,
sociais, locais e ambientais.
Ainda dentro das contribuições de Sen (2000), o
autor ressalta que um dos motores para o desenvolvimento,
no plural, se dá pela participação popular, pois “a
participação popular não é uma bobagem farisaica. A ideia
de desenvolvimento não pode, com efeito, ser dissociada
dessa participação” (SEN, 2000, p. 317).
Esta participação é clarificada nesta discussão com
a elaboração da APAC e com o seu surgimento na ação de
voluntários no que se pode chamar de Gestão Social.
Para Tenório (1998), a gestão social consiste em
uma forma de gestão menos burocrática, mais participativa
e com o processo decisório sendo compartilhado por
diferentes atores sociais.
3. O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS: NOVAS
CONFIGURAÇÕES
Diante de discussões desenvolvimentistas que
abordam a participação popular, faz-se pertinente entender
o conceito de Estado. Diante de definições interdisciplinares
oriundas da filosofia, da sociologia e das ciências jurídicas,
entende-se adequado adotar a definição Weberiana que
demonstrou que o “Estado é uma comunidade humana que
pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força
física dentro de um determinado território” (WEBER, 2003,
p. 19).
Para exercer o monopólio legítimo da violência, o
Estado utiliza de ferramentas, como seus contratos sociais e
leis para sustentar seu poder. A partir desta dinâmica, o Estado
e a sociedade realizam uma troca. Em um primeiro momento,
o Estado promete aos cidadãos os direitos básicos de
educação, moradia, lazer, cultura, trabalho e em troca o
cidadão respalda suas relações pelas regras do Estado.
Entretanto, o Estado não consegue atender a todas as
demandas populacionais e cumprir com as suas promessas.
Este fato acarreta em duas dinâmicas: a) a violência que se
dissemina entre os grupos que não são atendidos pelo
Estado e agem para reivindicar suas necessidades; b) a
possibilidade de a sociedade civil organizar-se e atuar para
ocupar os espaços deixados pelo Estado mínimo por meio
de associações, organizações não-governamentais e
empresas (DA COSTA; PIMENTA, 2006).
Diante desta configuração, outras sistemáticas
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permeiam a atuação da sociedade civil organizada em
lacunas deixadas pelo Estado mínimo. Ressalta-se que a
sociedade passou por influências oriundas da globalização
e da ascensão da forma de produção capitalista. Bauman
(1999, 2001) brinda essa discussão com a metáfora da
liquidez apresentada em suas obras, na qual ele evidencia
o efêmero e a agilidade que pautam as relações sociais na
atualidade. Essa liquidez reverbera em modificações no
Estado que baseado na configuração neoliberalista tem
seus espaços de participação cada vez menores, deixando
brecha para a atuação da sociedade civil organizada.
No Brasil, a configuração de Estado mínimo
acentuou-se nas décadas de 80 e 90. Em um primeiro
momento, a Constituição de 1988, chamada “Constituição
Cidadã”, instiga a participação popular em resposta aos
anseios que a própria sociedade, com dispositivos, deseja
e permite a formulação, implementação e avaliação de
políticas públicas para a sociedade por meio do sistema de
governança. Em um segundo momento, houve uma reforma
executada no governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Esta modificação ocorreu pela necessidade de
obter-se uma administração pública gerencial que redefina
as funções do Estado inerentes às novas necessidades
criadas pelo capitalismo e pela globalização (BRESSERPEREIRA; SPINK, 1998).
Neste panorama de um “novo Estado”, deve-se ter
como objetivo não mais o controle rígido e a detenção dos
contratos sociais, mas sim a instrumentalização da criação
e da organização de políticas públicas nas áreas social,
científica e tecnológica (BRESSER-PEREIRA; SPINK, 1998).
Dentro deste cenário, as políticas públicas, em geral,
assumem o conceito de que o todo é mais importante que o
indivíduo e a soma das partes mesmo que existam
diferenças pertinentes à importância desses fatores
(SOUZA, 2006). Busca-se, no geral, atingir a toda a
sociedade na construção de um desenvolvimento
igualitário (DOWBOR, 2001).
Desta forma, emergem, no contexto das políticas
públicas, as chamadas organizações públicas não-estatais4,

4

5

que atuam em lacunas deixadas pelo Estado mínimo, na
construção de agendas de políticas públicas. Pimenta e
Alves (2010) ressaltam que as políticas públicas são
públicas independente de quem as gerencia, seja a iniciativa
privada ou o poder público.
Secchi (2013) indica que as políticas públicas no
viés multicêntrico são aquelas em que se o problema a ser
enfrentado é público, há de se intervir com uma política
pública, independente da natureza jurídica de quem a
gerencie.
4. SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO:
PANORAMA GERAL E AS APACs
A atuação de políticas públicas no sistema
carcerário brasileiro pauta esta discussão e é necessária
uma imersão na história para a visualização de que a
discussão acerca dos problemas do sistema carcerário
brasileira faz-se antiga e presente até hoje. A primeira
prisão instalada no país é mencionada na Carta Régia de
1769 e foi denominada Casa de Correção, no Rio de
Janeiro (SILVA MATOS, 1885). Desde então, há
registrado a existência de superlotação e de maus-tratos
(FAZENDA, 1921).
Contudo, a discussão sobre a possibilidade de
melhorias nas prisões já era realizada neste período.
Trindade (2012), em seu estudo, evidenciou que, a partir da
Lei de 23 de maio de 1821 – assinada por Dom Pedro I -, era
proibida a manutenção dos presos em masmorras e era
vedado o tormento aos mesmos.
No século XX, os problemas do sistema carcerário
brasileiro persistem e são evidenciados por diversas obras
acadêmicas e de ficção, sobretudo, sobre o episódio do
Massacre do Carandiru que ocorreu em 1992 e teve seu
desfecho com a morte de 111 detentos5.
E já em 2015, o Brasil registrou a marca da 4ª maior
população carcerária do mundo com 607.731 mil presos em
todo o território nacional, posicionando-se atrás de Estados
Unidos da América, China e Rússia como os países com a
maior quantidade de detentos no globo (BRASIL, 2015).

A abordagem de organizações públicas não-estatais foi criada por Wanderley (2015) ao retratar as Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas que pleiteiam recursos públicos e tem função social pública. Na atualidade, esta denominação expandiu-se para a compreensão
do funcionamento de outras organizações, sobretudo do terceiro setor. Cabral (2015) e Bresser-Pereira (1996) também se apropriam
deste termo em seus estudos.
Diversas obras acadêmicas e da literatura brasileira abordam o episódio conhecido como “Massacre do Carandiru”. Entre todas, a obra de
Varella (1999) mesmo não sendo acadêmica enriquece esta discussão e contribui para o entendimento do cotidiano do maior presídio do
Brasil na época.
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Nota-se que os problemas inerentes ao sistema
carcerário brasileiro perduram do Brasil-Império ao BrasilRepública. Motivados em propor uma solução para estes
problemas surge, pela ação de Mário Ottoboni e uma equipe
de voluntários, a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados (APAC), em 1972, na cidade de São José
dos Campos, São Paulo. O início de sua atuação deu-se
com a pretensão de remediar os problemas de rebeliões,
maus-tratos e outros ocorridos na cadeia pública de
Humaitá. Consiste em uma entidade civil de direito privado,
com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação
e reintegração social dos indivíduos condenados a penas
privativas de liberdade. Amparada pela Constituição Federal
para atuar nos presídios, possui estatuto resguardado pelo
Código Civil e pela Lei de Execução Penal. Tem como
finalidade promover a humanização das prisões, sem perder
de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é
evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o
condenado se recuperar (OTTOBONI, 2001).
A metodologia de ressocialização das APACs
sustenta-se em 12 elementos (OTTOBONI, 2001):
Participação da comunidade; Recuperando, ajudando o
recuperando; Trabalho; Religião; Assistência jurídica;
Assistência à saúde; Valorização humana; Família; Serviço
voluntário; Centro de Reintegração Social (CSR); Mérito;
Jornada de libertação com Cristo.
Na atualidade, o trabalho da APAC está distribuído
por 17 estados brasileiros, com 147 APACs juridicamente
formadas. Há também a expansão do método em outros
países: Antígua e Barbuda, Austrália, Belarus, Bulgária,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos,
Equador, Kirzquistão, Lativia, Lituânia, México, Moldova,
Nigéria, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Rússia, Senegal,
Uganda, Ucrânia, Uruguai e Zimbábue (OLIVEIRA, 2012).
Em Minas Gerais, a APAC foi instaurada com a lei nº
15.299 de 9 de agosto de 2004 que acrescentou o inciso
VIII à lei nº 11. 404 de 25 de janeiro de 1994 que rege sobre
as normas de execução penal no Estado. A partir de então,
é autorizado o convênio entre as entidades de direito
privado sem fins lucrativos para a administração de
unidades prisionais destinadas ao cumprimento de pena
privativa de liberdade. Hoje são 33 unidades da APAC em
funcionamento pelo Estado e outras 70 estão em processo
de formação e implantação (MINAS GERAIS, 2013).
Embora associação, a APAC tem caráter público ao
atender à sociedade e ser gerida com aporte financeiro do

Estado e da prefeitura onde a unidade está inserida. Em
Minas Gerais, o projeto de expansão das APACs é apoiado
pelo Tribunal de Justiça que auxilia na gestão das unidades.
Além disso, fica no estado a sede da Fraternidade Brasileira
de Assistência aos Condenados (FBAC) que é responsável
por congregar, fiscalizar e orientar todas as APACs
implantadas e em fase de implantação no Brasil e no exterior.
Entre as APACs em atuação no estado de Minas
Gerais, a que serve como objeto de estudo deste trabalho
está inserida na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas
Gerais e serve a toda sua Comarca (MINAS GERAIS, 2014).
Com uma população de 140.223 habitantes, a cidade é a
segunda mais populosa da mesorregião do Sul e Sudoeste
de Minas. Destaca-se também o seu Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) 0,774 considerado alto. E
em sua economia, o setor de serviços e a indústria ganham
destaque pela grande diversidade, fator que faz a cidade
ter o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) da região
com o valor de R$ 3,408 bilhões (IBGE, 2014).
Segundo dados institucionais, a APAC foi fundada
na comarca de Pouso Alegre no ano de 2003. Entre 2004 a
2007, a instituição cooperou com a Polícia Civil auxiliandoa na administração da casa do albergado. E já em 2008,
iniciou a suas atividades como APAC, com gestão própria
e sem intervenção da polícia. A APAC-PA vem exercendo
suas atividades em parceria com a Vara de Execuções Penais
da Comarca de Pouso Alegre e pela Lei Municipal nº 4.262/
2004 foi declarada de utilidade pública municipal. No
presente, a APAC-PA conta com colaboradores e
voluntários trabalhando em sua sede denominada: Centro
de Reintegração Social (CSR) Dr. Mário Ottoboni, que está
inserida em um imóvel rural em Pouso Alegre às margens
da rodovia MG 290 (APAC, 2013).
Toda estrutura abriga, atualmente, recuperandos em
todos os regimes de cumprimento de pena: aberto,
semiaberto e fechado. Para a formação profissional destes
recuperandos, existem oficinas profissionalizantes em
diversas áreas: Sítio Escola (Agricultura), Serralheria,
Cozinha, Funilaria e Pintura, Padaria e Confeitaria,
Marcenaria e Torrefação de Café. Além de oficinas
profissionalizantes, a estrutura também conta com escola
regular, atendimento médico e psicológico e oficina de
laborterapia para a elaboração de artesanatos diversos
(APAC, 2013).
Essas organizações emergem no espaço de
minimização do Estado que possibilita que a sociedade
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civil emancipada e organizada atue em processos de
ampliação de cidadania, direitos humanos e outras
possibilidades deixadas pelo Estado mínimo.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a implementação da Constituição Federal de
1988 e com a reforma do Estado Brasileiro ocorrida nos
anos 90, o Estado passou a dividir com a sociedade a sua
responsabilidade de gestão. Para executar esta iniciativa, o
terceiro setor, representado pelas Associações e
Organizações Não Governamentais (ONGs), desenvolve
trabalhos para preencher lacunas que o Estado, em sua
configuração mínima, não consegue atuar. Como
instrumentos de participação têm-se a cidadania
participativa e o auxílio na formulação e gestão de políticas
públicas. Dentro desse contexto, a APAC caracteriza-se
como política pública gerida pela iniciativa privada. Todavia,
faz-se pertinente refletir sobre a gestão de políticas públicas
para além do cunho prisional na busca de soluções para os
problemas sociais existentes no Brasil.
Em conformidade com a pergunta norteadora desta
discussão e o objetivo traçado, notou-se que embora o
trabalho de ressocialização de recuperandos seja gerido
pela iniciativa privada, seu caráter é público. Há a distinção
entre os modelos de gestão dicotômicos do presídio
chamado “comum” e das APACs. Entretanto, as beneficies
deste movimento privilegiam a sociedade como um todo,
ignorando a natureza de quem gerencia a metodologia de

ressocialização.
Pode-se dizer que, neste caso específico, o método
de ressocialização dentro dos critérios consolidados de
iniciativa privada mostra como possibilidade alternativa
frente às problemáticas pertencentes ao sistema
penitenciário brasileiro. Faz-se pertinente ampliar pesquisa
ao tema, no viés interdisciplinar, pois busca fomentar a
discussão sobre as construções de políticas públicas com
a intervenção do setor privado, inclusive nas atuações das
chamadas parcerias público-privadas, nos limites das
políticas públicas prisionais.
Assim, há de se pensar não somente em políticas
públicas prisionais, mas em políticas públicas que possam
atingir à dimensão do social, no afã de minimizar os
problemas que o desenvolvimento econômico não
conseguiu solucionar. Sendo estes problemas vinculados
à educação deficitária, à desigualdade social, ao
preconceito racial, ao crescimento da violência criminal e a
tantos outros que são empecilho para o desenvolvimento
igualitário brasileiro. Os espaços dos setores públicos e
privados misturam-se na modernidade, na qual não se tem
mais, com clareza, a certeza das funções de Estado,
governo, família e sujeito. No atual panorama permeado
por fusões, incorporações e parcerias, o ideal é a busca por
soluções que possibilitem operar nas lacunas deixadas pelo
Estado e que sustentem o desenvolvimento do Brasil para
além do campo econômico.

REFERÊNCIAS
APAC. Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Relatório Institucional. Pouso Alegre, 2013.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
______. Globalização e as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
BOURDIEU, Pierre. Compreender. In: A miséria do mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 693-713.
BRASIL. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/
mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em: jun. 2015.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter. Reforma do Estado e administração pública gerencial. São Paulo: FGV, 1998.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Administração pública gerencial: estratégia e estrutura para um novo Estado.
Brasília: MARE/ENAP, 1996.
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 15, n. 1, p. 46-53, 2015

51

Gestão

CABRAL, Eloisa Helena de Souza. Terceiro setor: gestão e controle social. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
COHN, Amélia. Políticas Sociais e Pobreza no Brasil. In: Planejamento e Políticas Públicas, n. 12, jun/dez 1995, p. 119. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/138/140>. Acesso em: out. 2014.
DA COSTA, Marcia Regina; PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. A violência: natural ou sociocultural? São Paulo:
Paulus, 2006.
DOWBOR, Ladislau. Gestão social e transformação da sociedade. In: Razões e ficções do desenvolvimento. São
Paulo: UNESP, 2001. p. 197-221.
FAZENDA, José Vieira. Antiqualhas e Memórias do Rio de Janeiro. Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1921.
IBGE. Ferramenta Cidades. 2014. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/
historico.php?lang=&codmun=315250>. Acesso em: mar. 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Atlas, v.
6, 2001.
MARX, Karl; ENGELS, Frederich. O Capital: Crítica da Economia Política. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.
MINAS GERAIS. Lei estadual n. 11. 404 de 25 de janeiro de 1994. Dispõe sobre as normas de execução penal. Diário
Oficial [do] Estado de Minas Gerais, Minas Gerais, Belo Horizonte, 26 jan. 1994. p.01.
______. Diretoria de Políticas de APAC e Co Gestão. Disponível em: <http://www.dac.mg.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=55>. Acesso em: abr. 2014.
______. Tribunal de Justiça. Lista de Comarcas. Disponível em: < http://ftp.tjmg.jus.br/info/pdf/index.jsp?uri=/
servicos/gj/guia/docs/comarcas.pdf>. Acesso em> out. 2014.
______. Lei estadual n. 15.299 de 9 de agosto de 2004. Dispõe sobre realização de convênio entre o Estado e as
Apacs. Diário Oficial [do] Estado de Minas Gerais, Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 ago. 2004. p.01.
______. Tribunal de Justiça. Ações e Programas. APAC Apresentação. Minas Gerais. Disponível em: <http://
www.tjmg.jus.br/portal/acoes-e-programas/programa-novos-rumos/apac/>. Acesso em: out. 2013.
PIMENTA, C.A.M; ALVES, C. P. (org.). Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Campina Grande: EDUEPB, 2010.
PIMENTA, Carlos Alberto Máximo. Tendências do desenvolvimento: elementos para reflexão sobre as dimensões
sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 10, n. 3, 2014.
POUSO ALEGRE. Lei municipal n. 4262 de 1 de julho de 2004. Município de Pouso Alegre. Declara a utilidade pública
municipal a Associação de Proteção de Assistência aos Condenados – APAC. Disponível em:<http://
legislador.diretriznet.com.brlegisladorweb.asp?WCI=LeiTexto&ID=122&inEspecieLei=1&nrLei=4262&aaLei=2004&dsVerbete=>.
Acesso em: abr. 2013.
Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.15, n. 1, p. 46-53, 2015

52

Gestão de políticas públicas prisionais de caráter privado: O trabalho de uma associação no sul de Minas Gerais

MCC. Movimentos de Cursilhos de Cristandade do Brasil. Disponível em: <http://www.cursilho.org.br/historia.php>.
Acesso em abr 2014.
OLIVEIRA, Luiza Andrade de Medeiros Moreira. Um novo olhar além dos muros: o potencial da gestão no
fortalecimento das APACs de Minas Gerais. Fundação AVSI - 2012. Disponível em: <http://www.avsi.org/wp-content/
uploads/2012/07/HR_Livro_Al%C3%A9m-dos-Muro_pt.pdf>. Acesso em: ago. 2014.
OTTOBONI, Mário. Vamos matar o criminoso? Método APAC. São Paulo: Paulinas, 2001.
SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do desenvolvimento econômico. Fundo de Cultura, 1961.
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2 ed. São Paulo: Cengage
Learning, v. 133, 2013.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SILVA MATOS, João da. Reforma penitenciária, passado e presente. Lisboa: Sousa Neves, 1885.
SMITH, Adam. Riqueza das nações. São Paulo: Hemus, 2008.
SOUZA, Celina et al. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, v. 8, n. 16, p. 20-45. 2006.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Lista de Comarcas. Disponível em: <http://ftp.tjmg.jus.br/info/
pdf/index.jsp?uri=/servicos/gj/guia/docs/comarcas.pdf>. Acesso em: abr. 2014.
TENÓRIO, Fernando Guilherme. Gestão social: uma perspectiva conceitual. Revista de Administração Pública, Rio de
Janeiro: FGV, v. 32, n. 5, p. 7-23, set. / out. 1998.
TRINDADE, Cláudia Moraes. A implantação do trabalho prisional na penitenciária da Bahia (1833-1865). In:
Prisões Numa Abordagem Multidisciplinar. Salvador, EDUFBA, 2012, p. 15-30.
VARELA, Dráuzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
WANDERLEY, Luiz Eduardo. Prefácio. In: CABRAL, Eloisa Helena de Souza. Terceiro Setor: Gestão e controle
social. São Paulo: Saraiva, 2015.
WEBER, Max. A Política como vocação. Brasília: UNB, 2003.

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 15, n. 1, p. 46-53, 2015

53

O olhar psicopedagógico para a avaliação escolar: Os (des)caminhos na
constituição da aprendizagem significativa

Cláudia Maria Vasconcelos Novaes
Mestre em Linguística (Univás), especialista em Supervisão e
Coordenação Pedagógica, Alfabetização e Letramento e Educação Infantil,
Psicopedagoga Clínica e Institucional, pedagoga e professora do curso
de graduação em Pedagogia e dos cursos de pós-graduação em
Supervisão e Docência do Ensino Superior da FAI

RESUMO
O estudo “O olhar psicopedagógico para a avaliação escolar: os (des) caminhos na constituição da aprendizagem
significativa” se propõe a refletir sobre os efeitos da avaliação escolar para a efetivação das (não) aprendizagens dos
educandos. Para se compreender a avaliação escolar serão apresentadas reflexões sobre os estudos legais e teóricometodológicos que (re) significam a avaliação escolar no processo ensino-aprendizagem e suas formas de articulação na
prática educativa tal como propõem as legislações brasileiras, as legislações vigentes e os estudos teóricos a que se
referem. Serão apontadas pesquisas que caracterizam os (des) caminhos da avaliação na prática educativa brasileira,
dentre os quais condicionariam as (não) aprendizagens dos educandos. Ressalta-se aqui a importância do olhar
psicopedagógico também voltar-se para a forma como esta avaliação se dá no processo escolar a fim de se melhor
compreender os efeitos desse processo na constituição das (não) aprendizagens. Acredita-se que, assim, a avaliação
diagnóstica será mais coerente para leitura dos reais obstáculos que interferem na aprendizagem do educando e, de
modo consequente, na efetivação de um processo psicopedagógico interventivo potencializador (clínico ou institucional)
para novas aprendizagens, com ações mais positivas para a quebra destes obstáculos.
Palavras-chave: Olhar Psicopedagógico. Avaliação Escolar. Obstáculos de Aprendizagens. Aprendizagens.

ABSTRACT
The study "the psychology school evaluation: the (UN) paths in Constitution of meaningful learning" aims to reflect on
the effects of school assessment for the effectuation of (not) learning of students. To understand the school assessment
will be presented reflections on the theoretical-methodological and legal studies that (re) mean the school assessment
in the teaching-learning process and their forms of articulation in educational practice such as proposed Brazilian
legislation, the laws in force and the theoretical studies to which they relate. Will be pointed to research that characterize
the (des) ways of assessment in educational practice in Brazil, among which induce the (non) learning of students.
Emphasized here the importance of Psychology also look back to how this evaluation occurs in the school process in
order to better understand the effects of this process on the Constitution of the (non-) learning.
Keywords: Look at psychology. School evaluation. Obstacles to learning. Learnings.
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, as questões que envolvem a
aprendizagem no âmbito escolar solicitam um olhar para os
reais sentidos da avaliação e seus efeitos na condução do
processo de ensino e de aprendizagem. Sentidos esses
que chamam a atenção dos principais interessados nas
questões que envolvem a aprendizagem dos sujeitos no
processo escolar. Isto porque percebe-se que a forma como
o processo avaliativo se organiza na prática educativa ainda
não se mostra suficiente para delinear os modos como as
(não) aprendizagens se constituem.
Estudos sobre a constituição da avaliação no
processo escolar (HADJI, 2001; HOFFMAN, 2000, 2007;
PERRENOUD, 1999; LUCKESI, 1990, 2005) indicam que, tal
como ainda se organiza, o processo se mostra inoperante
na determinação do grau de aprendizagem dos educandos

aprendizagem escolar, considera-se a avaliação da
aprendizagem o ponto nodal deste processo. Desta forma,
o estudo que aqui se apresenta tem como objetivo refletir
sobre a importância do olhar psicopedagógico também
voltar-se para a forma como a avaliação da aprendizagem
se dá no processo escolar, na condução efetiva das
aprendizagens dos educandos.
É objeto de estudo da Avaliação Psicopedagógica
(Clínica ou Institucional) os modos de aprendizagem do
sujeito, seja ele ensinante ou aprendente, com um olhar
psicopedagógico atento para os diferentes contextos que
dimensionam a relação deste sujeito com o conhecimento,
a fim de se compreender os diferentes obstáculos que os
impedem de aprender. Neste estudo, entretanto, o olhar
psicopedagógico volta-se para o sentido da avaliação
escolar no processo de (des-) constituição das

e, de modo consequente, na regulação e mediação da
articulação do ensino no favorecimento e efetivação das
aprendizagens individuais dos educandos. Não obstante,
o que se evidencia no processo escolar é a Pedagogia do
Exame, com o foco tão somente para a quantificação dos
resultados apresentados. Neste processo avaliativo, os
graus de (não) aprendizagens e seus efeitos (bem como as
suas formas de constituição no processo educativo) se
esvanecem nos rótulos depositados nas provas, notas e
conceitos e, de modo consequente, a evidência das não
aprendizagens originadas pelo fracasso escolar.
Na consideração de tais circunstâncias, se [...] a
não aprendizagem na escola é uma das causas do
fracasso escolar (WEISS, 2012, p. 19), e essa não
aprendizagem ocorre, na maioria dos casos, pela própria
inoperância da avaliação na articulação do processo ensinoaprendizagem, podendo ainda questionar o fato das queixas
de não aprendizagens dos educandos não se caracterizarem
um problema de aprendizagem, mas sim, de uma patologia
do ensino (SILVA, 1991). Isto se dá devido ao fato da
avaliação educacional, tal como se organiza na articulação
do processo metodológico, não se colocar (ainda) para os
educadores como estratégia de [...] tomadas de decisões
no sentido de construir com e nos educandos
conhecimentos, habilidades e hábitos que possibilitem o
seu efetivo desenvolvimento, através da assimilação ativa
do legado cultural da sociedade (LUCKESI, 1990, p. 71).
Se avaliar qualitativamente é considerar toda a
dimensionalidade do processo educativo no sentido de
(re-) articulação metodológica do ensino para a garantia da

aprendizagens do sujeito no espaço escolar. Acredita-se
que uma melhor compreensão dos efeitos do processo de
avaliação educacional na (des-)constituição das
aprendizagens significativas no processo escolar possa
contribuir para a organização de uma avaliação diagnóstica
mais coerente às queixas apresentadas e, de modo
consequente, na efetivação de um processo
psicopedagógico interventivo potencializador (clínico ou
institucional) para novas aprendizagens, com ações
positivas de quebra dos sintomas apresentados, os quais
interferem significativamente na continuidade do
desenvolvimento escolar dos educandos.
2. O OLHAR PSICOPEDAGÓGICO PARA A (NÃO)
APRENDIZAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR
A Psicopedagogia, área de estudo, pesquisa e
atuação nova no Brasil, se preocupa em compreender as
formas de constituição das (não) aprendizagens do sujeito.
De modo mais específico, a delimitação dos prováveis
obstáculos (VISCA, 2010) que caracterizam e justificam as
não aprendizagens apresentadas nas queixas, sejam elas
de ordem patológicas ou de fracasso escolar, em uma visão
integradora de suas determinações sociais.
A partir dos anos de 1990, a psicopedagogia sofreu forte
influência da psicologia histórico-social, numa tentativa
de atender aos novos desafios: compreender o ensino e a
aprendizagem como um processo que faz o sujeito (que
traz, ao nascer, um substrato orgânico e funções
elementares que lhe permitem sobreviver) desenvolver
funções mentais superiores, por meio de relações mediadas
com o conhecimento, com um outro mais experiente que
ele, num contexto histórico, político, social, econômico e
cultural (GRASSI, 2009, p. 111).
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A abordagem da Psicopedagogia se constitui tanto
no âmbito institucional quanto no clínico e recorre, sempre
que preciso, a outras áreas, como a Pedagogia, Psicologia,
Fonoaudiologia, Medicina etc. No âmbito do trabalho
psicopedagógico clínico, a unidade de análise se centra no
sujeito, em todas as suas dimensões: biológica, afetiva,
relacional, funcional e cultural. No âmbito institucional, as
unidades de análise são os grupos, as instituições e a
comunidade, no estudo das formas de organização de seus
processos, culturas e dinâmicas, em uma visão ampla dos
diferentes contextos que os significam.
Seja no âmbito clínico ou institucional, o objeto de
estudo da Psicopedagogia é a complexidade do processo
de ensino e de aprendizagem, em seus diferentes elementos,
fatores e concepções teórico-metodológicas que
caracterizam as (não) aprendizagens. Seja da parte de quem
ensina como daquele que aprende, o olhar
psicopedagógico volta-se, sobretudo, para a prevenção
dessas dificuldades, com ações terapêuticas para a retomada
de um vínculo positivo do sujeito aprendente com a
aprendizagem.
De acordo com Grassi (2009, p. 135), o
Psicopedagogo procura estudar [...] a aprendizagem e a
não-aprendizagem, procurando descobrir suas causas e
tratar suas manifestações, questionando-as. Pensar nas
(não) aprendizagens do sujeito significa para este
profissional criar mecanismos diagnósticos (recursos,
técnicas e instrumentos) que lhe possibilita uma visão mais
integradora do sujeito aprendiz e seu processo individual
de aprendizagem. Para tanto, a avaliação diagnóstica deve
se organizar para a busca e compreensão dos obstáculos
que impedem ou dificultam a interação positiva do sujeito
avaliado com o conhecimento para, sobretudo, criar
mecanismos interventivos que lhe possibilitem a retomada
para novas aprendizagens.
Quando se concebe a aprendizagem em um processo
socioemocional contínuo e dinâmico, torna-se possível
perceber que será nas interações do sujeito com o meio, na
consideração dos diferentes aspectos envolvidos neste
processo (sejam eles de ordem social, econômica, histórica
e política) que a (não) aprendizagem se efetivará. Por isso,
a atenção psicopedagógica voltar-se para [...] as relações
i

do sujeito com o conhecimento intra e extraescolar, com
os espaços e tempos sistemáticos e assistemáticos, formais
e informais (GRASSI, 2009, p. 139).
À guisa de tais preceitos, se justificam as ações de
avaliação psicopedagógica voltarem-se para [...] o ensino
e não somente para o processo de aprendizagem, com o
intuito de evitar a evolução dos problemas de
aprendizagens (NOGUEIRA; LEAL, 2011, p. 40). Na
tentativa de se compreender os efeitos das nãoaprendizagens no processo escolar, é importante que a
Avaliação Psicodiagnósticai considere os diferentes
aspectos que caracterizam o fracasso de aprendizagem.
Dentre eles, Weiss (2012) propõe que ela se volte
para os “aspectos orgânicos” relacionados à formação
biofisiológica do aprendente; os “aspectos cognitivos”,
ligados ao desenvolvimento e funcionamento da estrutura
cognoscitiva deste sujeito; os “aspectos emocionais” que
se relacionam ao desenvolvimento afetivo na construção
do conhecimento e sua expressão nas atividades ditas
escolares; os “aspectos sociais” que caracterizam as
interações do aprendente tanto na família quanto na escola,
sem desconsiderar a formação ideológica das classes
sociais a que se encontra discursivamente imerso; e,
finalmente, os “aspectos pedagógicos”, os quais
contribuem [...] muitas vezes para o aparecimento de uma
“formação reativa” aos objetos da aprendizagem escolar
(IDEM, p. 29). Assim, a autora completa:
Tal quadro confunde-se, às vezes, com as dificuldades de
aprendizagem originadas na história pessoal e familiar do
aluno. Nesse conjunto de fatores externos, como já vimos,
estão incluídas as questões ligadas à metodologia, à
avaliação, à dosagem de informações, à estruturação de
turmas, à organização em geral etc., que, influindo na
qualidade do ensino, interferem no processo de ensinoaprendizagem. Ficam reduzidas, assim, as condições externas
de acesso do aluno ao conhecimento via escola.
Concordamos com Vygostky quando enfatiza que o “único
bom ensino é o que adianta ao desenvolvimento” (WEISS,
2012, p. 29).

Será neste sentido que as ações psicodiagnósticas
contribuirão de forma efetiva na determinação dos
obstáculos das não-aprendizagens ii e, de modo
significativo, na compreensão de como estes obstáculos
interferem, dificultam e impedem as novas aprendizagens.

Nesta perspectiva, as ações de Avaliação Psicopedagógica devam se organizar como base em um referencial teórico-prático proposto pela
Epistemologia Convergente (VISCA, 2010), a qual se articula conforme os princípios propostos pela Psicanálise de Freud (REGO;
AQUINO, 2006), pela Epistemologia Genética de Jean Piaget (PIAGET, 2004) e pela Psicologia Social, com o foco para o processo
grupal e seus vínculos, tal como proposto por Pichon-Rivière (PICHON-RIVIÈRE, 1988).
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Tais ações permitirão ao Psicopedagogo organizar um
Parecer Psicodiagnóstico mais efetivo às necessidades de
aprendizagens do sujeito avaliado, o qual lhe possibilitará
organizar estratégias de intervenções mais coerentes.
Além disso, há a possibilidade do Psicopedagogo
estabelecer uma relação vincular mais positiva com os
sujeitos ensinantes diretamente envolvidos no processo
escolar, com o objetivo de contribuir na (re-) significação
das ações educativas para a eliminação dos aspectos que
condicionam as não-aprendizagens no processo escolar.
2.1.A Avaliação e seus (des-) sentidos no processo
educacional.
A Educação Básica é, em sua totalidade, um celeiro
de aprendizagens e, a cada dia, educandos aprendem coisas
novas. A conquista ou não desses conhecimentos, como
se sabe, é consequência de um conjunto de (não)
aprendizagens ocorridas nas interações dos sujeitos com
o meio social e cultural no qual se inserem. Mas como
saber se o educando está de fato aprendendo? Como deve
ser organizada a avaliação escolar no sentido de contribuir
na determinação das (não) aprendizagens? Como o
processo de avaliação pode interferir na determinação desta
(não) aprendizagem escolar? Quais devem ser as atitudes
dos docentes com relação aos resultados obtidos no
processo de avaliação escolar?
Estas são questões que a seguir serão refletidas a
partir da delimitação dos paradigmas legais e teóricometodológicos, dentre os quais atualmente definem,
caracterizam e normatizam a Avaliação Escolar e seus efeitos
no processo de ensino e de aprendizagem na educação
brasileira.
2.1.1 As bases teóricas e legais da Avaliação Escolar
brasileira: o sentido da avaliação para a aprendizagem no
processo escolar
A legislação educacional brasileira vigente
apresenta a avaliação como sendo o ponto nodal e
estratégico na articulação do ensino em função do bom

ii

desenvolvimento e garantia da aprendizagem do educando.
Tal como explicitada nos artigos 24
e 31 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 –
CNE/CEB, a avaliação na educação básica assim deve se
organizar:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio,
será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
[...]
V - a verificação do rendimento escolar observará os
seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os
de eventuais provas finais;
[...]
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo
rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições
de ensino em seus regimentos;
[...]
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo
com as seguintes regras comuns: (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013)
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental; (Incluído
pela Lei nº 12.796, de 2013), (BRASIL, LDBEN 9394/
1996).

Tal como orienta a legislação educacional vigente, os
sentidos de avaliação para o âmbito da educação se articulam
no sentido de assumirem ações educativas, reguladoras,
reflexivas e formativas tanto para o processo de aprendizagem
quanto para o ensino que a condiciona. Ou seja, este ato
normativo postula que a avaliação escolar se organize no
processo de ensino como um dispositivo fundamental de (re)
organização permanente das práticas educativas para o
acolhimento das necessidades de aprendizagens individuais
de seus educandos, no desenvolvimento progressivo e efetivo
de suas potencialidades com vista a novas aprendizagens. A
avaliação da aprendizagem se constitui, portanto, em um
processo contínuo e significativo de análise do
desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem,
na consideração de todo o fazer pedagógico, com respeito às
particularidades que caracterizam os modos de aprendizagem
de cada educando.

Para Jorge Visca (2010) há três tipos de obstáculos: o epistêmico, o epistemofílico e o funcional. O obstáculo epistêmico se caracteriza
por alterações na estruturação cognitiva por derivar do nível de operatividade da estrutura cognitiva alcançada, para esse pesquisador
ninguém pode aprender para além do que a sua estrutura cognitiva lhe permite. O obstáculo epistemofílico, cunhado da Psicanálise, se
relaciona ao vínculo afetivo que o sujeito estabelece com os objetos e as situações de aprendizagens. Neste caso, um vínculo afetivo social
inadequado pode impedir ou dificultar a aprendizagem. O conceito de obstáculo funcional corresponde às diferenças funcionais encontradas
por B?rbel Inhelder e outros autores que, utilizando o método clínico piagetiano, encontraram certas peculiaridades no funcionamento
cognitivo de certas patologias, tais como a disparidade entre os aspectos figurativo e operativo, distintas formas de oscilações, impossibilidade
de utilizar determinadas justificações etc.
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O direito à educação constitui grande desafio para a escola:
requer mais do que o acesso à educação escolar, pois
determina gratuidade na escola pública, obrigatoriedade da
Pré-Escola ao Ensino Médio, permanência e sucesso, com
superação da evasão e retenção, para a conquista da
qualidade social. O Conselho Nacional de Educação, em
mais de um Parecer em que a avaliação da aprendizagem
escolar é analisada, recomenda, aos sistemas de ensino e às
escolas públicas e particulares, que o caráter formativo
deve predominar sobre o quantitativo e classificatório. A
este respeito, é preciso adotar uma estratégia de progresso
individual e contínuo que favoreça o crescimento do
estudante, preservando a qualidade necessária para a sua
formação escolar. (BRASIL, CNE/ CEB, Parecer 07, 2010,
p.48).

Não obstante, este processo requererá dos
educadores a organização de ações educativas de
observação, acompanhamento e registro permanente das
(não) aprendizagens, no sentido de se oportunizar o
acompanhamento e a regulação do ensino para a
potencialização de novas aprendizagens. Tais ações
fornecerão aos docentes indicadores fundamentais que
justificarão a regulação e articulação didático-pedagógica
das práticas educativas às necessidades de seus
educandos.
Afirma-se, aqui, a importância da avaliação da
aprendizagem escolar na determinação da qualidade
pedagógica das ações educativas ofertadas na educação.
Isto porque a avaliação da aprendizagem deve ser
compreendida, sobretudo, como um conjunto de ações
educativas que visam fomentar, sustentar e orientar a
mobilidade das ações pedagógicas em benefício da
qualidade das aprendizagens dos educandos.
Deste modo, torna-se importante para o
Psicopedagogo compreender que a avaliação da
aprendizagem se coloca no processo escolar e, de modo
substancial, para o docente como [...] um instrumento de
reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores
caminhos para orientar as aprendizagens das crianças
(BRASIL, CNE/CEB, Parecer 20, 2009, p. 16).
Conforme as orientações legais vigentes, os fatos
de aprendizagens acontecidos devem ser sistematicamente
documentados no processo de avaliação, a fim de que se
possa conhecer, dimensionar e caracterizar as (não)
aprendizagens produzidas pelo educando. Será durante a
reflexão sobre a aprendizagem e seus modos de (não)
efetivação que o processo de regulação do ensino deverá
efetivar-se. Neste caso, o olhar avaliativo para as (não)
aprendizagens acontecerá se as ações docentes estiverem
devidamente [...] relacionadas com as oportunidades

oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações
didáticas propostas aos conhecimentos prévios dos
alunos e aos desafios que estão em condições de enfrentar
(BRASIL, 1997, p. 55).
Percebe-se, portanto, a importância do olhar
psicopedagógico se voltar também para a dimensão cultural
da avaliação na educação brasileira, bem como as formas
como esta prática é articulada nas ações docentes no
decorrer do processo de ensino e de aprendizagem. Por se
constituir em um fenômeno sociocultural e com
intencionalidade pedagógica voltada para os reais
objetivos educacionais, a avaliação da aprendizagem é para
o processo educacional o ponto chave na efetivação das
interações educativas positivas e promotoras de novas
aprendizagens no processo escolar.
2.1.2 Os (des-)sentidos da avaliação da aprendizagem no
processo escolar: o olhar psicopedagógico para as ações
educativas
Considerar que a Avaliação da Aprendizagem
escolar se organiza no sentido de subsidiar ações
educativas integradas com o intuito de revisão e regulação
do processo de ensino no favorecimento permanente de
novas aprendizagens ainda se coloca como uma questão
obscura para a educação brasileira.
Com o olhar voltado para o fracasso escolar, Luckesi
(1990) afirma que a avaliação deva se organizar no processo
escolar no sentido de subsídio para a tomada de decisões
a respeito das aprendizagens dos educandos, tendo em
vista garantir a qualidade da produção de conhecimento
que se constituirá no devir do processo escolar.
A singularização da avaliação como um meio de
diálogo entre o ensino e a aprendizagem permite aos
docentes reverem a relevância de suas práticas a fim de
estabelecer um "[...] juízo de qualidade sobre dados
relevantes para uma tomada de decisão” (LUCKESI, 1990,
p. 33). Ou seja, a avaliação é para o docente um ato reflexivo
de questionamento das ações passadas com vista à
reorganização de suas ações educativas futuras, na
regulação permanente do processo de ensinoaprendizagem. Por isso, a avaliação escolar ser um processo
tão complexo pois requer dos profissionais de educação
um estudo profundo e permanente dos processos de ensino
e seus efeitos na efetivação das aprendizagens de seus
educandos. Será a partir de tais ações que será possível
definir, delinear e articular ações educativas positivas e
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promotoras de novas aprendizagens.
Neste mesmo enfoque, Libâneo (1984, p. 196) vem
caracterizar a avaliação escolar como [...] um componente
do processo de ensino que visa, através da verificação e
qualificação dos resultados obtidos, determinar a
correspondência destes com os objetivos propostos e, daí,
orientar a tomada de decisões em relação às atividades
didáticas seguintes.
Na consideração de tais premissas, torna-se
relevante perceber a necessidade de se compreender o
processo de avaliação escolar como prática reflexiva que
oportuniza meios para a criação de mecanismos de testagem
e medição dos fatos de aprendizagens, a fim de que o ato
pedagógico seja, de fato, observado, refletido, regulado e
mediado. Será somente deste modo que a avaliação escolar
se colocará como meio para o fornecimento de indicadores
consistentes que viabilizam a regulação permanente do
ensino em função de uma mediação efetiva das
aprendizagens oportunizadas pelo processo de ensino.
Portanto, não basta testar e medir resultados de
aprendizagens obtidos nos instrumentos de avaliação. Para
Haydt (2010, p. 290), [...] a avaliação é um processo
interpretativo, pois é um julgamento com base em padrões
ou critérios.
Neste caso, torna-se necessário que os fatos de
aprendizagem observados e documentados no processo
de ensino sejam, sobretudo, interpretados sob a forma de
avaliação. Contudo, os resultados de aprendizagens
somente serão devidamente interpretados na/pela
Avaliação Escolar se nas ações docentes demandarem
intencionalidade e desejo em se determinar, caracterizar e
qualificar a aprendizagem considerando-se as reais
necessidades dos aprendentes. Será nesta apreciação
qualitativa de dados observados e documentados que
haverá a possibilidade de tomadas de decisões para novas
ações educativas.
A avaliação, nesse contexto, não poderá ser uma ação
mecânica. Ao contrário, terá de ser uma atividade
racionalmente definida, dentro de um encaminhamento
político e decisório a favor da competência de todos para
a participação democrática da vida social. (LUCKESI, 2005,
p.46).

Há a necessidade, portanto, de se (re-) significar o
processo de ensinar e aprender na consideração das
diferenças de aprendizagens de seus educandos, nos seus
diferentes níveis de ensino. É exatamente por haver tais

diferenças nos modos de aprendizagens, que se torna
relevante considerar o redimensionamento da avaliação
escolar para a perspectiva de reflexão/regulação/mediação
do processo de ensino na efetiva promoção de novas
aprendizagens. Neste caso, a “clássica” forma de avaliar a
partir dos “erros” e seus “culpados” deve ser redirecionada
para uma dinâmica avaliativa capaz de trazer elementos de
reflexão permanente com ênfase para a (re-) significação
das ações educativas.
Nesta vertente de compreensão do processo de
avaliação escolar, é que se encontra a importância do olhar
(psico) pedagógico voltado às relações vinculares entre o
ensinar e o aprender, na perspectiva de interação recíproca
e permanente entre o ensinante e seu aprendente, nos
diferentes processos de avaliação estabelecidos na prática
educativa escolar.
2.2 A avaliação no processo escolar: os sentidos
psicopedagógicos das não-aprendizagens
Caracterizar e definir os processos de avaliação para
o encaminhamento de ações efetivas de novas
aprendizagens constitui, de fato, um desafio para os
profissionais diretamente envolvidos nesta questão. Pensar
em mecanismos estimuladores para novas aprendizagens,
sejam eles para o âmbito institucional ou clínico, requer do
Psicopedagogo um olhar tanto abrangente como específico
para os sintomas que caracterizam a (não)aprendizagem.
Isto porque dimensionar a não-aprendizagem, bem
como compreendê-la enquanto um sintoma de dimensão
pedagógica ou patológica, implica em se debruçar sobre
os obstáculos que a determinam. Por isso, a importância da
avaliação psicodiagnóstica dialogar com as diferentes áreas
(desde a Neurologia até a Psicologia, a Pedagogia, a
Sociologia, dentre outras) na busca pela explicação e
orientação das causas dos sintomas observados no
processo de não-aprendizagem.
Caracterizar a (não) aprendizagem como uma
atividade individual significa, portanto, percebê-la em um
sistema evolutivo, contínuo e dinâmico e que reúne tanto
características orgânicas como socioambientais em que o
sujeito de aprendizagem se relaciona permanentemente.
Deste modo, para se dimensionar os fatores que
condicionam a não-aprendizagem faz-se necessário colocar
em cena os diferentes fatores que intervém diretamente
neste processo, quais sejam, as capacidades de interação
e de relações vinculares entre os ensinantes e os
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aprendentes; as possibilidades orgânicas de interação do
sujeito aprendiz com o conhecimento; a bagagem de
conhecimentos socioculturais que ensinante e aprendentes
trazem em sua formação; as formas de organização didática
em que o processo de ensino e de aprendizagem são
articuladas no processo escolar para, a partir daí, pontuar e
caracterizar os conhecimentos constituídos (ou não) pelos
aprendentes.
Em inúmeros casos, o sujeito aprendiz é comedido
por um processo complexo que o impede de avançar no
desenvolvimento de suas possibilidades e potencialidades.
Dentre as inúmeras causas (educacionais ou patológicas),
há evidências de que a não-aprendizagem no processo
escolar ocorre em função de um ensino que deixa de
potencializar a aprendizagem individual do educando. Por
isso, há de se ter o cuidado na rotulação da não-aprendizagem
do aprendente como de “dificuldade de aprendizagem” ou
mesmo de “distúrbio”. Isto porque o conceito de nãoaprendizagem está diretamente vinculado ao conceito de
fracasso escolar, o qual se caracteriza como [...]
[...] algo mutável e que está profundamente conectado
com os conhecimentos demandados pela sociedade, em um
período histórico específico. Uma criança que fracassa é
alguém que, em determinado momento e na avaliação da
escola, não consegue aprender o que a instituição espera
que aprendam os alunos de sua idade, necessitando de
medidas concretas para corrigir a situação (NUNES;
SILVEIRA, 2009, p.176).

Diferentemente da questão da não-aprendizagem
enquanto fracasso escolar, a dificuldade (ou distúrbio) de
aprendizagem [...]
[...] refere-se a um atraso, desordem ou retardo do
desenvolvimento em um ou mais processos da fala, leitura,
escrita, aritmética ou outro resultado escolar do sujeito
causado por uma desvantagem psicológica devido a uma
possível disfunção cerebral e/ou distúrbio emocional ou
comportamental (LEAL; NOGUEIRA, 2011, p. 53).

Estar com dificuldade de aprendizagem significa,
portanto, estar diante de um obstáculo que pode ter um
caráter afetivo, cultural, cognitivo ou funcional que
impede o aprendente de dar prosseguimento à
aprendizagem por não possuir ferramentas necessárias
para utilizá-la (ou conseguir utilizá-la) na constituição do
iii

conhecimento.
Portanto, para se dimensionar as questões que
explicam as dificuldades (ou distúrbios) de aprendizagens
faz-se necessária uma avaliação diagnóstica mais específica
e complexa. Somente a partir dessa avaliação multidisciplinar
é que será possível dimensionar as possíveis causas dos
sintomas de não-aprendizagens apresentados pelo sujeito
para, a partir daí, dar-se o encaminhamento de ações que
de fato contribuirão na potencialização da aprendizagem
do sujeito.
De acordo com “esquema evolutivo da
aprendizagem”iii proposto Jorge Vis Ca (1987), em quaisquer
etapas da vida humana há a possibilidade de se estabelecer
vínculos positivos e/ou negativos com a aprendizagem.
Tais vínculos podem gerar consequências para o
desenvolvimento, de maneira parcial ou total, produzindo
obstáculos à aprendizagem[iv], os quais ocasionam as
dificuldades de aprendizagem tanto no processo escolar
como fora deles (VISCA, 2010).
Por isso, a importância do Psicopedagogo atentarse para as queixas advindas dos pais ou educadores
provenientes de instituições escolares, no sentido de se
perceber que as não-aprendizagens ultrapassam as
expectativas de desenvolvimento das habilidades de leitura,
escrita e matemática propostas nas matrizes curriculares
educacionais.
Estabelecer as causas patológicas que ocasionam
as dificuldades de aprendizagens exige, portanto, um olhar
psicopedagógico para todos os níveis de aprendizagens,
na averiguação dos (prováveis) obstáculos que estão
condicionando e intensificando as não-aprendizagens.
Ressalta-se que as não-aprendizagens são, na verdade, os
sintomas dos obstáculos que, como tais, justificam,
dificultam ou impedem a aprendizagem tanto no processo
escolar, como fora dele. Por isso, diagnosticar os obstáculos
de aprendizagem implica em um olhar mais abrangente para
o sujeito, em seus múltiplos aspectos condicionantes
(VISCA, 1987).
Entretanto, o educador escolar pode contribuir muito
neste processo ao se preocupar em observar a relação do
aprendente com o conhecimento no processo educativo,
bem como os efeitos desta relação na constituição de sua

Para Jorge Visca (1987), o esquema evolutivo de aprendizagem se divide em quatro momentos: protoaprendizagem, considerada o
primeiro nível e que se dá nas relações vinculares entre a mãe e o bebê; a deuteroaprendizagem (o segundo nível), na apreensão da
cosmovisão do grupo familiar pela criança; a aprendizagem assistemática (o terceiro nível), na aquisição instrumental das técnicas e
recursos para a interação da criança no grupo social mais restrito e a aprendizagem sistemática (quarto nível), na interação da criança em
instituições escolares, em seus diferentes níveis.
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aprendizagem. Tais análises serão significativas para a
avaliação e regulação das ações educativas para as
necessidades de aprendizagens observadas.
Se tais ações educativas ainda se mostrarem
ineficazes às necessidades de aprendizagens, faz-se
necessário pensar em uma avaliação clínica mais específica
e aprofundada que dimensionará as causas dos sintomas
apresentados (BARBOSA, 2006). Para o encaminhamento
do aprendente a uma avaliação psicopedagógica, faz-se
necessária a apresentação de documentos que
caracterizam e justificam os modos de aprendizagens do
educando no processo escolar. Tais registros serão de
fundamental importância na informação de dados que
caracterizam as relações vinculares do aprendente com o
ensinante, seus pares e o conhecimento no processo
ensino-aprendizagem. A partir de tais indicadores, o

ações educativas se organizam para a efetivação de
aprendizagens significativas.
Um dos fatores condicionantes da (não)
aprendizagem escolar está para a forma como a avaliação
do processo de ensino e de aprendizagem se organiza no
processo escolar. Se há o fracasso escolar, pode-se presumir
que o processo de ensino não está devidamente regulado
e mediado para o favorecimento da aprendizagem dos
educandos.
Só é possível pensar em uma avaliação para a
efetivação da aprendizagem se os sujeitos ensinantes
(docentes, gestores administrativos pedagógicos e pais)
estiverem envolvidos diretamente com a qualidade do
processo de ensino em função das necessidades das
aprendizagens dos educandos. Envolvimento este que
demanda ações de mediação, controle e regulação

profissional especializado poderá dimensionar a queixa e
dar início ao processo de organização da avaliação clínica
no diagnóstico dos prováveis obstáculos que estão
impedindo (ou dificultando) a constituição de novas
aprendizagens.

permanente das ações educativas para os modos como os
educandos aprendem. Caso contrário, a avaliação
funcionará apenas para a verificação de resultados, sem
haver o comprometimento para o encaminhamento de ações
educativas cada vez mais efetivas no atendimento às
necessidades educativas diagnosticadas.
A avaliação psicodiagnóstica clínica deve, portanto,
considerar a forma como a prática avaliativa se organiza no
processo escolar, bem como os seus efeitos deste processo
na potencialização das (não) aprendizagens dos educandos.
A partir de tais dados o Psicopedagogo poderá organizar
ações investigativas mais efetivas sobre os prováveis
sintomas que justificam as queixas de não-aprendizagens
apresentadas.

3. A AVALIAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES PARA NOVAS APRENDIZAGENS
A reflexão aqui realizada traz algumas ideias sobre a
importância do olhar psicopedagógico para os modos como
a (não) aprendizagem se constitui no processo escolar.
Percebe-se que no ato de ensinar e aprender, mais
especificamente, nas relações vinculares estabelecidas
entre os ensinantes e seus aprendentes, nem sempre as
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ABSTRACT
The objective of this study is to provide a clear understanding on how a Cluster can favor the process of Open
Innovation. To meet this goal, a quantitative research was performed on the Web Database of Knowledge and Scopus,
where 23 scientific articles were analyzed. The conclusion is that the phenomenon of clusters can favor the development
of the Open Innovation process because: (i) the grouping facilitates the search process for partners who have
complementary technology skills; (ii) the set facilitates tacit knowledge transfer due to the readiness to occur personals
meetings among the partners; (iii) the set facilitates tacit knowledge transfer since partners share the same technological
knowledge background; and (iv) the set facilitates the coordination of collaborative innovation projects as a result of
the promptitude of communication between partners, enabling the use of more communication channels.
Keywords: Clusters; Open innovation; Technological development.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo identificar as vantagens e desvantagens competitivas das empresas integrantes do
Projeto Setorial Integrado ELETROELETRÔNICOS BRASIL no processo de internacionalização. Para tanto, desenvolveuse uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva do problema, utilizando-se pesquisa documental e entrevista
como ferramenta de coleta de dados. Como principais resultados do estudo, tem-se como vantagens competitivas das
empresas a (i) confiabilidade dos produtos e serviços; (ii) capacidade de inovar; e (iii) customização dos produtos e
serviços. Como desvantagens competitivas das empresas, identificou-se (i) pouco conhecimento do mercado externo;
(ii) falta de pós-venda; (iii) falta de certificações/homologações; (iv) ausência de um sistema logístico eficiente; e (v)
pouco conhecimento das marcas nacionais no exterior. Além disso, identificou-se que as teorias motivacionais para
internacionalização de empresas que mais se aplicam no projeto em questão são a Teoria de Uppsala e a Teoria de
Networks. A principal limitação do estudo é a inexistência de pesquisas de mercado que pudessem apontar as avaliações
comparativas dos produtos eletroeletrônicos brasileiros e seus concorrentes de acordo com a opinião dos clientes
internacionais, o que fez com que a metodologia fosse baseada apenas nas potencialidades e vulnerabilidades apontadas
pelas próprias empresas. Além disso, pela característica do estudo, os resultados aqui encontrados referem-se apenas
ao setor estudado, não podendo ser estendidos para outros setores. Como proposição para novos estudos, listam-se:
(i) pesquisa dos atributos valorizados pelos clientes finais ao adquirir um eletroeletrônico de país estrangeiro; e (ii)
identificação das vantagens e desvantagens competitivas para a internacionalização de outros setores brasileiros.
Palavras-Chaves: Vantagens competitivas; Desvantagem Competitiva; Internacionalização; Eletroeletrônicos.

1. INTRODUÇÃO
A crescente abertura das fronteiras nacionais para
o comércio e investimento internacionais tem provocado
maiores níveis de competitividade e pressionado as
empresas domésticas, as quais foram forçadas a competir
com as empresas internacionais (MORAES, OLIVEIRA e
KOVACS, 2006). Assim, o processo de internacionalização
pode promover o acirramento da concorrência, gerando
ameaças sobretudo às empresas domésticas de países
emergentes (ALVARENGA e BALESTRIN, 2009).
Por outro lado, Raboch e Ama (2008) consideraram
a internacionalização como um instrumento para a
modernização dos setores, pois, força um aumento da
inovação. Isso ocorre porque para operar no mercado
externo, as empresas necessitam elaborar uma estratégia
que lhes assegurem que suas capacidades sejam
compatíveis com o ambiente competitivo do mercado
internacional (LOPEZ e GAMA, 2004). Assim, ao se
internacionalizar, as empresas aprimoram seus métodos
administrativos e organizacionais, aperfeiçoando suas
forças internas e reduzindo suas fraquezas.
Em um movimento lógico, os governos procuram
cada vez mais fomentar a atividade exportadora das

empresas nacionais, pois, além de ser apontada como
importante agente de mudança, estimula o crescimento
econômico, o nível de empregos e a arrecadação de
impostos. Assim, os programas de apoio à inserção
internacional são imprescindíveis porque buscam soluções
para superar os problemas específicos que as empresas
enfrentam para operar nos mercados externos.
Desta forma, os Projetos Setoriais Integrados (PSIs)
foram idealizados pela Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (APEX-BRASIL), com o
objetivo de estimular as exportações brasileiras. O setor de
eletroeletrônicos é um dos contemplados meios do PSI
ELETROELETRÔNICOS BRASIL. A missão do projeto é
“acelerar o processo de internacionalização das empresas
participantes do Projeto PSI Eletroeletrônico, por meio da
disseminação da cultura de exportação e do fortalecimento
da marca ELETROELETRÔNICOS BRASIL, de forma a
ampliar a competitividade, aumentar a base exportadora de
soluções inovadoras e produtos com maior valor agregado
e possibilitar a geração de emprego e renda” (BIDI, 2010a).
Nesse contexto, este artigo objetiva identificar as
vantagens e desvantagens competitivas das empresas
integrantes do PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL no

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 15, n. 1, p. 63-72, 2015

64

Vantagens e desvantagens competitivas para internacionalização: Análise do projeto setorial integrado ...

processo de internacionalização.
As Vantagens e Desvantagens Competitivas foram
identificadas com base na análise dos Fatores Críticos de
Sucesso (FCSs) para internacionalização do setor e das
potencialidades e vulnerabilidades das empresas que
integram o PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL. Para o
desenvolvimento da pesquisa, a coleta dos dados foi
realizada por meio de uma entrevista em profundidade com
um dos gestores do projeto, bem como por estudo de
documentos internos.
Este trabalho está dividido em 7 seções, incluindo
esta introdução. Na seção 2 apresentam-se os fundamentos
teóricos. Segue-se a seção 3 com a metodologia da pesquisa
e, após, a descrição do projeto em estudo. Na quinta seção
são apontados os FCSs para o setor eletroeletrônico, bem
como os fatores internos e externos. Com isso, são relatadas
as Vantagens e Desvantagens Competitivas para a
internacionalização do setor. Por fim, são apontadas as
considerações finais.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nessa seção, apresentamos o referencial teórico que
fundamenta o nosso estudo, sendo subdividida em
vantagem competitiva, matriz SWOT, fatores críticos de
sucesso e internacionalização.
2.1. Vantagem competitiva
Inicialmente, segundo Brito e Brito (2012), o tema
“Vantagem Competitiva” apareceu na obra de Ansoff em
1965, que a definiu como a vantagem de perceber tendências
à frente dos concorrentes e de ajustar a oferta em função
dessa antecipação. Durante a década de 1980, a abordagem
da vantagem competitiva se tornou mais concreta com o
lançamento do livro Competitive Advantage de Michael
Porter. Porter utilizou o significado de cadeia de valor como
ferramenta para explicar a geração da vantagem competitiva.
Uma empresa conquistaria vantagens competitivas se
executasse as atividades mais importantes da cadeia de
valor de maneira mais barata ou melhor do que a
concorrência.
Serralheiro (2004) relata que Porter, em sua obra, dá
maior ênfase aos fatores externos à organização para definir
Vantagem Competitiva. Esse aspecto fez surgir opositores,
muitos dos quais se agregaram na teoria chamada de RBV
(Resource Based View). Nessa teoria, ou Visão Baseada em
Recursos, Barney (1991) procurou explicar as razões pelas

quais algumas firmas estabelecem vantagens competitivas,
usando para isso uma teoria baseada em recursos,
concentrando-se nas capacidades internas e suas
competências distintivas. Esta abordagem reconhece as
organizações inseridas no ambiente competitivo como uma
coleção de ativos tangíveis e intangíveis e competências,
e que determinam o grau de eficiência com que esta
organização desempenha suas atividades. Assim, quanto
melhor for o conjunto de recursos, mais a organização estará
apta a obter vantagem competitiva (SERRALHEIRO, 2004).
Neste estudo, os conjuntos de recursos internos, que
favorecem ou não a competitividade, são chamados de
potencialidades (ou pontos fortes) e vulnerabilidade (ou
pontos fracos).
2.2. Matriz Swot
A análise SWOT é, de acordo com Damian (2012),
uma ferramenta amplamente utilizada para a análise de
ambientes com o intuito de alcançar uma abordagem
sistemática para apoio em situações de decisão e elaboração
de estratégias competitivas.
A palavra SWOT é, de acordo com Dias (2006), um
acrônimo formado pelas palavras inglesas: Strengths
(forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities
(oportunidades) e Threats (ameaças). As forças, ou pontos
fortes, são, de acordo com o autor, características internas
positivas (habilidades, capacidades e competências),
enquanto que as oportunidades são características do
ambiente externo, não controladas pela organização e com
potencial para ajudá-la a atingir ou exceder as metas
planejadas. Por outro lado, os pontos fracos são
características internas negativas que podem restringir o
desempenho da organização, enquanto que as ameaças
são características do ambiente externo, não controláveis
pela organização, podendo impedi-la de atingir as metas
planejadas.
2.3. Fatores críticos de sucesso
A observação dos Fatores Críticos de Sucesso
(FCSs) é indispensável para que os esforços sejam
direcionados adequadamente para os aspectos relevantes
do negócio. De forma geral, os FCSs podem ser definidos
como um número limitado de aspectos que devem
apresentar resultados minimamente satisfatórios para
garantir o sucesso do desempenho competitivo
organizacional (Morioka e Carvalho, 2014). Os FCSs
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normalmente são definidos com base na análise da
concorrência e da demanda e são questões que reforçam
pontos fortes e fracos da organização. Para Marioka e
Carvalho (2014), a empresa pode valorizar um critério
percebido como gerador de competitividade, em detrimento
de outro, conforme suas condições específicas de atuação,
creditando a opinião dos empresários de setor.
2.4. Internacionalização
Entende-se internacionalização como o processo
por meio do qual a empresa inicia suas operações fora do
seu mercado de origem (MORAES, OLIVEIRA e KOVACS,
2006).

As teorias tradicionais de internacionalização foram
desenvolvidas por vários autores com diferentes
perspectivas e podem ser classificadas em duas linhas de
pesquisa: uma de cunho econômico-racional e outra de
cunho comportamental. A escola econômica possui um viés
direcionado à racionalização, por meio da otimização dos
custos e dos fatores econômicos no processo de
internacionalização. Em contrapartida, a teoria
comportamental aborda o tema com um enfoque baseado
no comportamento, levando em consideração aspectos
como a distância psíquica e aprendizagem (CALIXTO et
al, 2012). Neste estudo, três teorias comportamentais são
brevemente comentadas na tabela 1:

Tabela 1 - Resumo de Teorias Comportamentais Selecionadas

Nota: Elaborado pelos autores

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este é um estudo de caso de natureza qualitativa
com abordagem descritiva. A pesquisa descritiva, segundo
Gil (2006), “têm como objetivo a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou
o estabelecimento de relação entre as variáveis”.
A coleta de dados foi realizada por meio da análise de
documentos e entrevista. De acordo com Gil (1996), são essas
as fontes mais utilizadas em estudos qualitativos. Os
documentos utilizados foram: (i) Planejamento Estratégico
para a Internacionalização do Setor Eletroeletrônico 2010-

2014 e (ii) pesquisas feitas pela consultoria do Bureau de
Informação, Desenvolvimento e Inovação do Arranjo
Produtivo Local de Santa Rita do Sapucaí (BIDI). Somado a
isso, foi realizada uma entrevista com um dos gestores do
PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL, uma Analista de
Mercado que também já atou na consultoria do BIDI.
As pesquisas realizadas pelo BIDI foram
desenvolvidas com a participação das empresas integrantes
do PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL. Para que houvesse
maior entendimento do perfil do setor, as avaliações dos
ambientes interno e externo das empresas foram conduzidas
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em Grupos de Foco. Foram realizadas reuniões nas cidades
de Porto Alegre, Florianópolis, Santa Rita do Sapucaí e São
Paulo, totalizando 47 empresas participantes. O objetivo das
Reuniões foi envolver as empresas em uma reflexão sobre o
que é relevante e fundamental para o sucesso da
internacionalização do setor eletroeletrônico brasileiro. Essa
ponderação foi feita em grupos, onde foram identificados os
Fatores Críticos de Sucesso, Pontos Fortes, Pontos Fracos,
Ameaças e Oportunidades relacionadas com a
internacionalização das empresas. Os resultados obtidos
foram condensados e apresentados a todas as empresas,
novamente, para que pudessem ser discutidos e validados.
Com base no cruzamento dos FCSs e das
potencialidades e vulnerabilidades do setor, foi possível
atingir o objetivo deste estudo.
4. O PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL
O PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL contempla
setores de mercado – Radiodifusão, Segurança,
Telecomunicações, Energia e Automação e envolve
empresas de Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal,
Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul
(ELETROELETRÔNICOS BRASIL, 2012). O objetivo do
projeto é ampliar a participação das empresas brasileiras
de eletroeletrônicos no mercado internacional aumentando
a competitividade, gerando produtos de alto valor agregado
e novos empregos (ELETROELETRÔNICOS BRASIL,
2012).
As principais ações de apoio à exportação para as
empresas são de promoção comercial, inteligência comercial,
capacitação, qualificação e suporte operacional.
4.1. Teorias de internacionalização
Os países-alvo que o projeto tem trabalhado no
auxílio às empresas, são: México, EUA, Colômbia,
Venezuela, Argentina, Angola, Peru e Chile (APEX-BRASIL,
2009). A predominância de países sul-americanos de baixa
distância psíquica é evidenciada pela presença de 5 países
vizinhos do Brasil e 1 país africano de mesma língua na
avaliação dos mercados de interesse. Isso indica que,
conforme aponta a teoria de Uppsala, as empresas buscam,
primeiramente, países com proximidade cultural, tendo como
objetivo a obtenção de aprendizado, e com isso, expandir
para novos mercados fundamentando-se nos
conhecimentos adquiridos (Johanson e Wiedersheim-Paul,
1995).

É importante destacar que os gestores do projeto
entendem que a presença ativa do governo e instituições
para auxiliar as empresas no processo de internacionalização
vem a calhar devido às dificuldades das empresas de
acessar mercados internacionais de forma individual.
Assim, com o PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL, muitas
empresas têm adotado estratégias colaborativas para
buscar novos mercados. As ações do projeto buscam
viabilizar a internacionalização das empresas por meio do
compartilhamento de riscos e recursos, além de facilitar o
desenvolvimento de competências essenciais sob a ótica
do processo de internacionalização. Essas estratégias
coletivas são evidenciadas pela adesão das empresas às
ações do projeto como: (i) participação em feiras de forma
agregada (mais de uma empresa dividindo o mesmo stand);
e (ii) contribuição para melhor posicionamento da marca
ELETROELETRÔNICOS BRASIL e não das marcas
individuais das empresas. Além disso, no biênio 2008/2009,
33% das empresas foram classificadas como “exportadoras
iniciantes”; 31% como não “exportadoras”; 14% como
“exportadoras intermediárias”; 11% como “exportadoras
experientes”; e 11% como “exportadoras
internacionalizadas”. Isso indica que as empresas
exportadoras iniciantes e não exportadoras têm buscado
inserirem-se em um ambiente de exportação, mediante
network com outras empresas, utilizando para isso as ações
do projeto, o que está de acordo com a teoria do Networking
(Johanson e Wiedersheim-Paul, 1975), extensão dos
estudos de Uppsala.
5. FCSs PARA INTERNACIONALIZAÇÃO DO
SETOR E MATRIZ SWOT
O diagnóstico de vantagens e desvantagens
competitivas pode ser gerado com base em diversas
abordagens. Para este estudo, combinou-se a análise dos
FCSs com a Matriz SWOT.
5.1. FCSs para internacionalização do setor
Foram identificados pelas empresas do PSI
ELETROELETRÔNICOS BRASIL 18 fatores considerados
cruciais para o sucesso da internacionalização do setor
eletroeletrônico brasileiro, conforme apresentados na
Tabela 2. Para cada um deles foi atribuído um peso (1 a 5).
O peso médio resultante representa a importância desse
fator para o setor.
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Tabela 2 - Fatores-Chave de Sucesso para Internacionalização do Setor Eletroeletrônico

Fonte: BIDI, 2010b
Com base na média de cada fator, são destacados como
os principais FCSs para a internacionalização do setor
eletroeletrônico brasileiro: (i) conhecimento do mercado, (ii)
suporte pós-venda, (iii) customização de produtos e soluções,
(iv) oferecer produtos e soluções inovadoras e (v) produtos
confiáveis. Vale lembrar que após ser computada a pontuação,
houve debates e discussões entre as empresas para validar
os FCSs, uma vez que não é possível afirmar que exista
diferença significativa entre uma média “4,2” e “4,0” sob uma
análise estatística.

5.2. Análise swot: potencialidades e vulnerabilidades
Como pontos fortes do setor eletroeletrônico
brasileiro foram elencadas 16 características. Com base nas
análises em grupo, 8 dos 16 fatores foram considerados
como os principais pontos fortes. Da mesma forma, foram
identificados 17 pontos fracos que impactam na
internacionalização. Dos 17 pontos fracos, 10 foram
destacados como os mais relevantes. Os resultados são
apresentados na Tabela 3:

Tabela 3 - Fatores internos - Pontos Fortes e Fracos das Empresas para Internacionalização
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O fato de ter ocorrido o descarte de alguns fatores
não significa que eles não sejam verdadeiros ou relevantes,
mas sim que, quando analisada a importância relativa de
cada fator, eles não tiveram destaque.
5.3 Análise swot: oportunidades e ameaças
Conforme explanado anteriormente, as
oportunidades são ocorrências significativas no ambiente

externo que, aliadas às vantagens competitivas internas,
podem favorecer os resultados por meio de estratégias
adequadas (DIAS, 2006).
Cada vertical mercadológica avaliou e apontou quais
oportunidades de mercados elas consideram. Essa análise
levou ao levantamento de dez oportunidades para a
internacionalização do setor eletroeletrônico brasileiro
(Tabela 4).

Tabela 4 - Oportunidades para Internacionalização do Setor Eletroeletrônico Brasileiro

Fonte: BIDI, 2010b
Após a avaliação em grupo das 10 oportunidades,
concordou-se que apenas as 7 primeiras justificavam uma
oportunidade para o setor eletroeletrônico como um todo.
Por outro lado, as ameaças para a internacionalização

do setor eletroeletrônico brasileiro estão apresentadas na Tabela
5 a seguir. A flutuação do câmbio foi a única ameaça registrada
por todas as verticais mercadológicas e diagnosticada por meio
da discussão em grupo como a mais relevante.

Tabela 5 - Ameaças à Internacionalização do Setor Eletroeletrônico Brasileiro

Fonte: BIDI, 2010b
6. QUAIS SÃO AS VANTAGENS E DESVANTAGENS
COMPETITIVAS DO SETOR?
A vantagem competitiva é a base fundamental para
o sucesso de um negócio e se refere às características ou
atributos de um produto ou marca que lhe confere certa
superioridade em relação aos principais concorrentes, sob
o ponto de vista dos clientes. De forma oposta, uma
desvantagem competitiva é a condição de uma empresa
ou produto ser ou estar pior que seus concorrentes
imediatos.
Para que ocorra vantagem competitiva é preciso que
haja a conjugação da potencialidade do produto da empresa

e da vulnerabilidade do produto concorrente em relação a
um determinado FCS. A desvantagem competitiva resulta
da análise inversa: vulnerabilidade da empresa e
potencialidade do concorrente em relação a um FCS.
Considerando-se a inexistência de pesquisas de
mercado que pudessem apontar as avaliações comparativas
dos produtos eletroeletrônicos brasileiros e seus
concorrentes de acordo com a opinião dos clientes
internacionais, as vantagens e desvantagens competitivas
foram identificadas com base na comparação entre os FCS
e potencialidades e vulnerabilidades apontadas pelas
empresas.
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Com base nas análises resultantes dos cruzamentos
das potencialidades e vulnerabilidades do setor com os
principais Fatores Críticos de Sucesso, ou seja, aqueles

que receberam peso entre 4 e 5, foram identificadas três
vantagens e cinco desvantagens competitivas, conforme
apresentado na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6 - Vantagens e Desvantagens Competitivas

Dessa forma, a confiabilidade dos produtos
brasileiros, a capacidade de inovar e a customização de
produtos e soluções foram consideradas as principais
vantagens competitivas do setor. Corroborando com isso,
foi também apontado, anteriormente, que os 3 principais
pontos fortes do setor são exatamente esses 3 fatores
caracterizados como vantagem competitiva.
Por outro lado, as principais desvantagens
competitivas do setor são: falta de pós-venda, pouco
conhecimento do mercado, falta de certificações/
homologações, pouco conhecimento das marcas nacionais
no exterior e ausência de um sistema logístico eficiente.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da noção das vantagens e desvantagens
competitivas, é possível perceber a estreita relação que
estes assumem com os resultados de uma organização.
Desta forma, esse conhecimento pode possibilitar que a
organização trabalhe em prol da maximização e evidenciação
de suas vantagens e de um plano que objetive minimizar,
ou mesmo anular, as desvantagens competitivas.
Com base em uma metodologia que pode ser
resumida em: (1) levantamento e análise de dados
secundários – estudos mercadológicos já desenvolvidos
pela APEX-BRASIL e BIDI; (2) levantamento e análise de

dados primários junto a um dos gestores do PSI
ELETROELETRÔNICOS BRASIL; e (3) adoção da técnica
de análise SWOT e FCS; pôde-se responder com clareza à
pergunta problema “Quais são as vantagens e
desvantagens competitivas das empresas integrantes do
PSI ELETROELETRÔNICOS BRASIL no processo de
internacionalização?” As vantagens identificadas foram:
(i) Confiabilidade dos produtos e serviços; (ii) Capacidade
de inovar; e (iii) Customização dos produtos e serviços.
Como desvantagens competitivas foram diagnosticados:
(i)Pouco conhecimento do mercado externo; (ii) Falta de
pós-venda; (iii) Falta de certificações/homologações; (iv)
Ausência de um sistema logístico eficiente; e (v) Pouco
conhecimento das marcas nacionais no exterior. Além disso,
identificou-se que as teorias motivacionais para
internacionalização de empresas que mais se aplicam no
projeto em questão são a Teoria de Uppsala e a Teoria de
Networks.
A principal limitação do estudo é a inexistência de
pesquisas de mercado que pudessem apontar as avaliações
comparativas dos produtos eletroeletrônicos brasileiros e
seus concorrentes de acordo com a opinião dos clientes
internacionais, o que fez com que a metodologia fosse
baseada apenas nas potencialidades e vulnerabilidades
apontadas pelas empresas. Além disso, pela característica
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do estudo, os resultados aqui encontrados referem-se
apenas ao setor estudado, não podendo ser estendidos
para outros setores.
Como proposição para novos estudos, listam-se:

(i) pesquisa dos atributos valorizados pelos clientes finais
ao adquirir um eletroeletrônico de país estrangeiro; e (ii)
identificação das vantagens e desvantagens competitivas
para a internacionalização de outros setores brasileiros.
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RESUMO
O advento das Tecnologias de Informação e Comunicação tem provocado profundas mudanças no ambiente das
bibliotecas, em especial, as universitárias. Com o desenvolvimento e evolução da Web 2.0, um novo ambiente informacional
aparece, sendo denominado Biblioteca 2.0 e tratando da aplicação da interatividade, colaboração e uso intensivo de
tecnologias multimídia nos serviços e coleções de bibliotecas. Este artigo, pautado no estudo sobre as tecnologias da
Web 2.0, objetiva primordialmente verificar as aplicações das ferramentas da Web 2.0 em duas instituições brasileiras e
busca, especificamente, apontar quais são as funcionalidades destas ferramentas. No que se refere à metodologia, a
pesquisa classifica-se como descritiva e bibliográfica. Verifica-se que a utilização das ferramentas da Web 2.0 contribui
significativamente para o avanço da comunicação entre os sistemas de bibliotecas universitárias e seus usuários. Dessa
forma, pode-se, com o resultado desta pesquisa, recomendar a outras bibliotecas - já que as instituições estudadas
nessa pesquisa se configuram como um modelo de bibliotecas 2.0 - a reavaliação dos serviços online oferecidos e a
abertura de uma relação dialógica com as novas filosofias de colaboração, compartilhamento e valorização dos usuários
no processo de busca e de recuperação da informação, potencializando, assim, o acesso aos recursos informacionais no
ambiente digital.
Palavras-chave: Biblioteca universitária. Tecnologias de Informação e Comunicação. Ferramentas da Web 2.0. Serviços
de informação. Sistemas de bibliotecas.
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ABSTRACT
The advent of Information and Communication Technologies has caused profound changes in the library environment,
in particular the university. With the development and evolution of Web 2.0, a new information environment appears,
being named Library 2.0 and dealing with the application of interactivity, collaboration and intensive use of multimedia
technologies in services and library collections. This article, based on the study of Web 2.0 technologies, primarily aims
to verify the applications of Web 2.0 tools in two Brazilian institutions and seeks to specifically point out what are the
features of these tools. As regards the method, the survey classified as descriptive and bibliographic. It appears that the
use of Web 2.0 tools contributes significantly to the advancement of communication between the university library
systems and their users. Thus, one can, with the result of this research, recommend to other libraries - as institutions
studied in this research are configured as a template libraries 2.0 - the revaluation of online services and the opening of
a dialogic relationship with the new collaboration philosophies, sharing and appreciation of the users in the search
process and information retrieval, increasing thus access to information resources in the digital environment.
Keywords: University library. Information and Communication Technologies. Web 2.0 tools. Information services. System
libraries.

1 INTRODUÇÃO
O advento das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) tem provocado profundas mudanças
no ambiente das unidades de informação desde a década de
1960, em especial, das bibliotecas. A Ciência da Informação
adaptou novos equipamentos tecnológicos às suas tarefas,
aprimorando serviços como armazenamento, registro,
disseminação, representação, descrição, preservação, uso
e recuperação da informação, além do atendimento ao
usuário.
Em meio às TICs, a criação da Internet é um dos
seus maiores feitos. Sua história se inicia com o lançamento
do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 4 de outubro de
1957 pela URSS (atual Rússia). Como reação a este avanço
tecnológico do Estado russo durante a Guerra Fria, o
presidente dos Estados Unidos da América à época, Dwight
Eisenhower, criou, em outubro de 1957, a ARPA (Advanced
Research Project Agency), para desenvolver programas
referentes aos satélites e ao espaço sideral.
No dia 1º de dezembro de 1969 “nascia” a ARPANET,
substituída em 1990 pela NSFNET. A estrutura já havia
começado a ser utilizada em algumas universidades e
empresas, já em meados da década de 1980, mas a NSFNET
popularizou-se e evoluiu significativa e permanentemente,
de fato, em 1990, com a criação da World Wide Web (WWW),

1

do HyperText Markup Language (HTML) e dos Browsers
(UMINHO, 2012). Nos anos seguintes, passaria à
denominação de “Internet”.
Ao observar-se como era a Internet do passado,
considerada estática, não interativa, e na qual os usuários
eram receptores passivos de informações – caracterizando
uma estrutura verticalizada e unilateral no fluxo de
informação, apenas adquirindo conhecimento sem dividir
aquele que já possuíam - tem-se a definição de Web 1.0.
Já a Web 2.0 foi conceituada pela primeira vez em
2004, pela empresa americana O' Reilly Media, de Tim O’
Reilly (2005, p. 4), como uma “segunda geração de
comunidades e serviços que utilizam a web como uma
plataforma1”. Surge uma web caracterizada pela interação,
onde o usuário também contribui para formação do
conhecimento disponível na rede – em uma relação
dialógica com estrutura horizontalizada – transformando a
web em um ambiente dinâmico.
Segundo O’Reilly, por ser uma web colaborativa, a
2.0 parte do princípio de que quanto mais pessoas usarem
os serviços, mais eles se tornam qualificados. Esse conceito
é comumente chamado de “inteligência coletiva” e foi o
responsável por algumas empresas sobreviverem ao
período de transição da web.
O quadro comparativo abaixo (Figura 1) expõe a

Padrão de um processo operacional ou de um computador; a tecnologia fundamental em que se assenta um sistema de computador
(Disponível em: <http://bemfalar.com/significado/plataforma.html>. Acesso em 20 jan. 2015).
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evolução da Web 1.0 para a Web 2.0

Figura 1 - Quadro comparativo entre Web 1.0 e Web 2.0 de
Tim O’Reilly (2005)
A Web 2.0 demandou uma forma de classificação da
informação com mais agilidade. Nessa perspectiva surgiu
a Folksonomia (em oposição à Taxonomia).
A Folksonomia é uma forma de classificação
colaborativa, emergente dos preceitos de interatividade da
Web 2.0, que utiliza tags8 online e objetiva facilitar a recuperação
da informação, uma vez que é realizada pelo próprio usuário
(RUFINO, 2009, p. 6). É a indexação partida do próprio usuário.
Também chamada de Tagging, ela permite ao usuário
fazer uma classificação própria mais simples, para buscá-la
de maneira mais fácil futuramente e, se preciso for, até alterála. Claro que as demais formas de classificação como a
Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação
Decimal Universal (CDU) são amplamente utilizadas e não
se extinguiram. No entanto, para a classificação de
publicações no ambiente da Internet, faz-se necessário uma
maneira mais fácil e rápida de localização dos itens. Exemplos
de sites que se utilizam de tags: Flickr, Youtube e Twitter.
Existe a Nuvem de Tags (em inglês Tag Clouds) – um
tipo de índice com as tags mais citadas em um determinado
site, blog, etc. – que é muito utilizada atualmente. A depender
da frequência da procura pelo assunto, a tag aparece em
tamanho maior na nuvem.
É nessa conjuntura que surge a Biblioteca 2.0, assim
denominada devido à transformação da Web 1.0 para a Web 2.0.
2

Figura 2 - Nuvem de tags da Base de Dados Referencial
de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação BRAPCI
Nas universidades, as bibliotecas universitárias
iniciaram sua automação a partir do final do século XX.
Cunha e Cavalcanti (2008, p. 53) conceituam biblioteca
universitária como aquela “mantida por uma instituição de
ensino superior e que atende às necessidades de informação
dos corpos docente, discente e administrativo, para apoiar
tanto as atividades de ensino quanto as de pesquisa e
extensão”. Desde então, as bibliotecas universitárias têm
procurado manter-se inseridas e atualizadas no ambiente
tecnológico para melhor atender aos usuários e cumprir a
sua missão.
Para isso, a Biblioteca 2.0 trata da “aplicação da
interatividade, colaboratividade e tecnologias multimídias
baseadas em web para serviços e coleções de biblioteca”
(MANESS, 2007, p. 49). E para atingir esse fim, Viana (2013)
diz que a biblioteca universitária deve ser facilitadora para
o uso autônomo dos serviços e acesso instantâneo à
informação; deve possibilitar aprendizados assíncronos e/
ou à distância aos usuários; incentivar a produção rápida
de conhecimento; incentivar a e-Science2 e a ciência
colaborativa (a exemplo do Creative Commons (CC); e
permitir o uso de novos dispositivos e de novos aplicativos.

Conjunto de dados científicos. Geralmente composta por bases de dados numéricos e os diferentes conjuntos de resultados das
pesquisas realizadas nos institutos, faculdades e departamentos [...] (CUNHA, Murilo Bastos da. A biblioteca universitária na
encruzilhada. DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação Rio de Janeiro, v.11, n.6, dez/10, 2010. Disponível em < http://
www.dgz.org.br/dez10/Art_07.htm> Acesso em 20 mar. 2015).
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Através de ferramentas como as redes sociais, a Web
2.0 no ambiente das bibliotecas universitárias tem modificado
a forma pela qual o bibliotecário se comunica com o usuário,
a velocidade com que as informações são divulgadas e a
percepção do resultados dos serviços prestados pela
biblioteca, tanto nos serviços meios (catalogação, indexação,
classificação) e principalmente nos serviços fins (serviço de
referência e disseminação da informação).
Por conseguinte, este trabalho aborda a temática
da prestação de serviços oferecidos pela biblioteca
universitária neste novo ambiente da Web 2.0.
Propõe-se responder à seguinte questão: quais são
as aplicações e funcionalidades das ferramentas da Web
2.0 em duas instituições universitárias brasileiras?
A metodologia utilizada para este trabalho, quanto
aos objetivos, se configura como descritiva, apoiada pelo
levantamento bibliográfico. O levantamento bibliográfico
foi feito em níveis nacional e internacional, em fontes
bibliográficas primárias (livros, periódicos, anais de
congressos, teses e documentos eletrônicos da Internet,
entre outros documentos congêneres), secundárias (Bases
de dados textuais e referenciais como: Lisa, Scielo, Brapci,
Periódicos Capes, Web of Science, entre outras) e terciárias
(bibliografias, índices, catálogos coletivos, diretórios e
outros) da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação;
seleção dos documentos a partir dos critérios de pertinência
com relação aos assuntos principais deste artigo, no idioma
português e inglês, com período de publicação limitado
aos últimos dez anos, não havendo limitação cronológica
para referências citadas nos documentos selecionados;
leituras e documentação dos textos selecionados, que
possibilitaram a criação de um referencial teórico com o
qual foi possível obter subsídios para um maior
entendimento e compreensão mais detalhados sobre as
TICs, Web, Web 2.0 e suas ferramentas, Biblioteca 2.0, na
abordagem das bibliotecas universitárias.
Foram escolhidas duas universidades brasileiras
que são representativas no uso das ferramentas da Web
2.0: o Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo
(SIBI - USP) e o Sistema de Bibliotecas da Universidade de
Caxias do Sul (UCS).
Na seção a seguir, apresentaremos alguns
apontamentos sobre as redes sociais, biblioteca 2.0 e

3

procederemos a análise e descrição dos dados coletados
das referidas instituições.
2. DESENVOLVIMENTO
Nas redes sociais, cada indivíduo pode ter sua
função e identidade cultural. Sua relação com outros
indivíduos vai formando um todo coeso que representa a
rede (TOMAEL, ALCARÁ e CHIARA, 2005, p. 93). Existem
redes sociais de compartilhamento de vídeos, imagens,
documentos, de relacionamento, individualizadas e literárias.
As redes sociais podem ser utilizadas pela Biblioteca
2.0 para interação com os usuários, divulgação de novas
aquisições, de realização de palestras, divulgar fotos da
biblioteca, conhecer opiniões dos usuários, notícias em
tempo real acerca do funcionamento da biblioteca, sugestão
de artigos interessantes, compartilhamento de links etc.
Maness (2007, p. 44-45) teoriza que para a biblioteca
ser considerada 2.0 ela deve ter quatro elementos
essenciais: É centrada no usuário. Usuários participam na
criação de conteúdos e serviços que eles veem na presença
da biblioteca na web, OPAC, etc. [...]. Oferece uma
experiência multimídia. Ambos, coleções e serviços de
Biblioteca 2.0, contêm componentes de áudio e vídeo [...].
É socialmente rica. A presença da biblioteca na web inclui a
presença dos usuários. Há tanto formas síncronas (ex. MI)
e assíncrona (ex. wikis) para os usuários se comunicarem
entre si e com os bibliotecários. É comunitariamente
inovadora. [...] Baseia-se no fundamento das bibliotecas
como serviço comunitário, mas entende que as
comunidades mudam, e as bibliotecas não devem apenas
mudar com elas, elas devem permitir que os usuários mudem
a biblioteca. Ela busca continuamente mudar seus serviços,
achar novas formas de permitir que as comunidades, não
somente indivíduos, busquem, achem e utilizem informação.
(grifo do autor)
Sendo assim, Maness ao delimitar esses quatro
pontos informa que o ponto central da Biblioteca 2.0 é o
usuário, pois ele está influenciando diretamente na
prestação do serviço bibliotecário.
O Sistema de Bibliotecas da Universidade de Caxias
do Sul (UCS), composto por 12 bibliotecas, apresenta
diversas ferramentas da Web 2.0. Em sua página no
Facebook3, ela tem como funcionalidade possibilitar aos

Link: https://www.facebook.com/bibliotecaucs
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usuários o acesso e uso dos serviços de consulta ao
catálogo eletrônico de todas as bibliotecas do sistema,
possibilitando também aos usuários da instituição, a reserva
e renovação dos empréstimos de livros e outros suportes
da informação, o que representa uma inovação dentro do
cenário da aplicação de uma ferramenta da Web 2.0 em
biblioteca universitária. A página do Facebook da instituição
tem uma avaliação, pelos seus usuários, de 4,5 "estrelas",
na escala de 1 a 5, tendo 4.472 "curtidas"4.
O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, no qual
consta de 46 bibliotecas, em sua página do Facebook,
apresenta 2.083 "curtidas"5 e ainda não obteve avaliação
dos usuários. Este canal de informação se configura como
uma fonte de divulgação dos produtos e serviços de
informação das bibliotecas do sistema - assim como o da
UCS - sendo que sua única funcionalidade é a comunicação

canadense, um de seus desenvolvedores é Cal Henderson
– e lançado em fevereiro de 2004, sendo adquirido,
posteriormente, pela Yahoo!, se tornando um site norteamericano a partir de então.
Em 2006, o Flickr realizou alterações na estrutura do
seu site tornando-o mais simples. O princípio da
organização e classificação do site é o uso das tags. Atribuise tags às respectivas fotografias, agrupadas em álbuns e
em coleções. Há um mapa global chamado de Organizr que
serve para localizar mais rapidamente no mapa do Yahoo!
Maps (chamado de Geotagging, ou Georreferência).
O Sistema de Bibliotecas da UCS apresenta em seu
Flickr 11 álbuns de fotos com imagens em sua maioria das
bibliotecas do sistema e dos seus respectivos acervos. Já
o Flickr do SIBI - USP, apresenta 4 álbuns e pela análise
desses últimos, as imagens referem-se aos eventos

e interação com outros usuários e com os profissionais da
informação que estão cadastrados na rede. Tanto na página
do Facebook do Sistema de Biblioteca da UCS, quanto do
SIBI - USP, são divulgados eventos relacionados a
tecnologia, Ciência da Informação e áreas afins e notícias
de entretenimentos voltadas para o universo dos suportes
da informação.
A atividade de interação que se vai desenvolver
depende de vários fatores: da tipologia de interação;
letramento informacional dos usuários; características
tecnológicas, variáveis ambientais (cultura, geografia,
economia, política e etc).
Dentro dessa perspectiva e correlacionando o
trabalho de Aguiar (2012) a este, as redes sociais, no qual a
autora dá como exemplo o facebook, possibilitam uma
comunicação mais direta e informal, como trocas de
informações entre os próprios usuários; a oportunidade
de criar comunidades de interesse e perfis; a divulgação e
o compartilhamento de informações, produtos e serviços,
a exposição das conexões sociais de um indivíduo a outros
de uma determinada comunidade e a participação e a
colaboração do público nos processos e produtos.
O Flickr é um site pertencente à Yahoo! – empresa
norte-americana de serviços de Internet – que serve para o
compartilhamento de imagens, documentos gráficos, entre
outros. É considerado uma rede social, pois o usuário
pode entrar em contato com usuários de outros álbuns.
Foi desenvolvido pela Ludicorp – empresa

promovidos pelas bibliotecas do sistema, como
conferências, exposições e lançamentos de livros. Dessa
forma, concluímos que o Flickr do Sistema de Bibliotecas
da UCS e o SIBI - USP estão diretamente relacionado ao
contexto das unidades de informação que o compõem.
O Twitter é uma rede de informações composta de
mensagens com 140 caracteres, conhecidas como tweets
que permite acompanhar em tempo real informações sobre
assuntos que interessam ao usuário como notícias sobre
temas e pessoas. (TWITTER, 2013). Conforme salienta
Aguiar (2012), “as atualizações são exibidas no perfil do
usuário, em tempo real, e também enviadas a outros usuários
que o seguem”. O Sistema de Bibliotecas da UCS utiliza o
Twitter – que apresentava 3.329 tweets e 774 seguidores
até o dia vinte de janeiro de 2015, sendo que os assuntos
divulgados nesta ferramenta são aqueles relacionados à
informações sobre o funcionamento das bibliotecas,
tecnologia e conteúdo de entretenimento relacionados
direta ou indiretamente ao contexto dos livros e das
bibliotecas, assim como o do SIBI - USP no qual apresenta
2.341 tweets e um número de 5.581 seguidores. O Twitter
do SIBI - USP apresenta um número maior de seguidores,
tendo em vista que a USP é considerada a maior e uma das
mais importantes instituições de ensino da América Latina,
sendo mais conhecida no cenário educacional das
instituições de ensino superior.
O Youtube foi fundado em fevereiro de 2005 e serve
para que pessoas assistam e compartilhem vídeos originais.

4
5

Pesquisa feita em 30.06.2015.
Pesquisa feita em 30.06.2015.
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Oferece um fórum para as pessoas se conectarem, informarem
e inspirarem outras pessoas por todo o mundo e atua como
uma plataforma de distribuição para criadores de conteúdo
original e para grandes e pequenos anunciantes. Apenas o
Sistema de Bibliotecas da UCS apresenta esta ferramenta,
sendo que a mesma é utilizada pelas bibliotecas para o
compartilhamento de tutoriais informativos sobre a utilização
do catálogo eletrônico das bibliotecas UCS, pesquisa de ebooks, informações sobre como solicitar o serviço de
empréstimo interbibliotecas e de como acessar as bases de
dados da UCS em casa. Aguiar (2012), confirma e
complementa o parágrafo anterior, ressaltando que o Youtube
“permite que qualquer pessoa disponibilize e compartilhe
vídeos em formato digital. É possível criar uma página,
privada ou pública, com os vídeos preferidos ou criados,
originalmente, pelo usuário. É possível criar canais com
temáticas específicas e os usuários podem postar
comentários, críticas, sugestões, opiniões tec.”.
O blog teve grande aceitação na Sociedade da
Informação, pois é “fundamentalmente 2.0” (MANESS,
2007). Existem diversos tipos de blogs – pessoais,
institucionais, profissionais – que podem ser definidos por
sua estrutura e pelo seu conteúdo. (FARKAS, 2007).
O termo weblog ou blog foi cunhado em 1997, por
Jorn Barger) com referência a um sitio on-line, gratuito, que
possibilita fazer anotações, transcrever, comentar e incluir
uma variedade de documentos multimídia. Com atualização
periódica, compila em ordem cronológica, os documentos
adicionados, razão de ser conhecido como “diário virtual”.
Aceita interatividade através de comentários do utilizador
e ligações com outros blogs de temática afins. E ainda,
permite subscrição pelo RSS e categorização de conteúdo.
(FURTADO e OLIVEIRA, 2011, p. 7).
Farkas (2007) faz algumas considerações em seu
livro “Social Software in Libraries” sobre blogs entre elas
afirma que a popularidade do blog se dá devido à facilidade
de se criar e gerenciar a página, de incluir arquivos dos
mais diversos formatos. Também afirma que a audiência do
blog é importante para a interação.
O internauta que cria e mantém o blog chama-se
weblogger, blogger, blogueiro ou um presurfer.
Para a Biblioteca 2.0, os blogs podem ser utilizados
como outra forma de publicar artigos e disseminar
conhecimento científico podendo fazer parte do acervo
oficial da biblioteca. Farkas (2007) sugere que:
- os blogs podem permitir que os bibliotecários

coloquem mais de si mesmos e de sua biblioteca em seu
site ao publicarem artigos na área, escreverem mais sobre o
que está acontecendo em sua biblioteca e escreverem mais
mensagens reflexivas sobre o estado da profissão.
- um blog pode proporcionar um fórum para os
bibliotecários educarem seus clientes e ser um espaço ideal
para a divulgação de notícias e outras informações.
- muitos bibliotecários utilizam o blog para
compartilhar informações com colegas de todo o mundo,
construir comunidade e promover-se.
- bloggers aprimoram suas habilidades de escrita.
Ambas as instituições utilizam dessa ferramenta,
na qual possibilita um contato direto e interativo entre as
bibliotecas e a comunidade de usuários dos sistemas.
Outra ferramenta utilizada pelos dois sistemas de
bibliotecas analisados é o RSS. Este último foi desenvolvido
pela Netscape, em 1999, e chegou até a versão 1.0, mas a
empresa largou o projeto por não o achar útil. A empresa
UserLand deu continuidade e lançou três versões do
sistema, o ultimo é o 2.0.
Conforme Alecrim (2011), RSS é um padrão
implementado em XML - Extensible Markup Language
(XML) que provê um conceito para descrever, armazenar,
intercambiar e manipular dados estruturados. É o formato
universal para partilha de dados entre aplicações, cuja
função é divulgar notícias ou novidades dos sites ou blogs
no qual é incorporado usando o chamado RSS feed onde é
armazenado um arquivo de extensão xml, rss ou rdf que
contém links e resumos da notícia divulgada.
Eirão (2011, p. 41), lista 10 contribuições do RSS
feed para as unidades de informação:
.
a) Criação de um feed RSS para novas adições ao
catálogo online.
·
b) Criação de um feed RSS vinculado a uma conta
de cartão da biblioteca para realizar notificações e/
ou materiais em atraso.
.
c) Criação de um feed RSS para novos programas e
eventos publicados no web site da biblioteca.
·
d) Criação de um feed RSS para o boletim eletrônico
da biblioteca.
·
e) Criação de um feed RSS para avisos de
comunicados de imprensa e outros meios de
comunicação.
·
f) Criação de um feed RSS para o fechamento da
biblioteca, incluindo o fechamento de emergência.
·
g) Criação de um feed RSS para vagas de emprego
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·

·

.

·

na biblioteca.
h) Inscrição para alguns feeds RSS, tais como sites
de notícias locais, e compartilhe o conteúdo no site
da biblioteca. Isto poderia ser incluído em uma
página que contém outros recursos locais e as
ligações locais.
i)Assinatura do RSS feeds de interesse para os
clientes da biblioteca e compartilhe o conteúdo na
página Web personalizada de cada usuário.
Os usuários podem optar por acessar os feeds
selecionados, suas informações de conta da
biblioteca, bases de dados, e-mail/chat com um
bibliotecário em um único local.
j) Inscrição em alguns feeds RSS de alguns
profissionais e compartilhe com a equipe da
biblioteca e na intranet da biblioteca.

Na análise do Sistema de Bibliotecas da UCS e do
SIBI - USP, em ambas as instituições o RSS apresenta como
funcionalidades a divulgação de novidades e informações
sobre os referidos Sistemas de Bibliotecas, sendo que o do
SIBI - USP também divulga a produção técnica e científica
dos profissionais da informação que atuam nas bibliotecas
do sistema. Outras ferramentas da Web 2.0 são utilizadas
por ambas as instituições, sendo que o Sistema de
Bibliotecas da UCS apresenta ainda como ferramentas o
Instagram[6] e o SIBI - USP o Delicious e as wikis[7].
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como principais metas
identificar as aplicações e funcionalidades das ferramentas
da Web 2.0 que contribuem para a formação de uma Biblioteca
2.0 em dois sistemas de bibliotecas universitárias brasileiras.
Os profissionais da informação devem estar na
vanguarda no que concerne ao uso e aplicação das
ferramentas da Web 2.0. Ao depararmos com a evolução
tecnológica da informática, com o desenvolvimento da
sociedade, enfim, com o advento das Tecnologias de
Informação e Comunicação, percebemos as profundas
mudanças ocorridas no ambiente das bibliotecas, em
especial, as universitárias. A evolução da Web para Web
2.0 transformou a biblioteca em um ambiente mais interativo,

dinâmico, acessível, remotamente, de qualquer local. O uso
intensivo de tecnologias multimídia nos serviços e coleções
de biblioteca está contribuindo para a velocidade da
disseminação da informação e para a excelência no
atendimento ao usuário.
Ao utilizarem de ferramentas da Web 2.0, as
bibliotecas universitárias mantêm-se inseridas no
contexto tecnológico, aprimoram seus serviços,
desenvolvem os serviços de representação,
disseminação, uso e recuperação da informação, além de
melhorarem o atendimento ao usuário. Em relação a este
último, as TICs trouxeram uma celeridade na divulgação
de informação e conhecimento e para os profissionais da
informação, a perspectiva do resultado dos serviços
prestados pela biblioteca avançou.
Não se pode negar que muitos desafios devem ser
vencidos, entre eles a falta de estrutura física e de
maquinário, como também a resistência que alguns
profissionais têm em aderir às novidades tecnológicas. Mas
com persistência e objetividade as novas formas de
trabalho, a inserção das ferramentas da Web 2.0 e a
valorização dos usuários, potencializarão o acesso aos
recursos informacionais no ambiente digital.
Diante do cenário apresentado pelas duas
instituições pesquisadas neste trabalho, chamamos atenção
para que as bibliotecas universitárias de uma maneira geral,
necessitam se adequar a essa nova realidade, visando
sempre satisfazer as necessidades informacionais dos
usuários. Com o advento das TICs, as bibliotecas devem
procurar se configurar à luz desses recursos tecnológicos,
visando expandir seus produtos e serviços de informação,
alcançando assim maior público e atendendo de forma eficaz
a tríade: ensino, pesquisa e extensão.
Por fim, recomendamos a outras bibliotecas que
reavaliem os serviços oferecidos e abram-se às novas
filosofias de interação, colaboração, compartilhamento e
valorização dos usuários, no processo de busca e de
recuperação da informação, potencializando o acesso aos
recursos informacionais no ambiente digital. Esperamos
que este trabalho contribua para o componente curricular
Design e Análise de Interação e que suscite outras
discussões sobre o tema.

[6] Trata-se de uma rede social na qual os usuários podem compartilhar fotos e vídeos, possibilitando também a aplicação de filtros
digitais nas respectivas fotos.
[7] Wiki é um sistema de gestão de conteúdos, que permite a todos produzir colaborativamente adicionando ou editando conteúdos de
outros, acumulando o papel de leitores e criadores. (LEITÃO, 2011).
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar como a logística reversa pode constituir satisfação dos clientes das empresas de
comércio eletrônico, considerando-se o fator legislação. Para realizar a pesquisa, foi selecionada uma amostra não
probabilística, escolhida intencionalmente, que foi composta por cinco das dez empresas varejista virtuais mais acessadas
no Brasil. O estudo é feito através de pesquisas exploratória, descritiva e comparativa utilizando a técnica Análise
Qualitativa Comparativa (Qualitative Comparative Analisys), juntamente com conjuntos Fuzzy. Para isto, foi realizada
uma pesquisa com vistas à ampliação do conhecimento na área de logística reversa, legislação e a satisfação dos
consumidores finais, através de dados pesquisados na internet. O critério de Legislação mostra que nenhuma empresa
cumpriu totalmente e impediu que atingissem nota máxima. Com relação ao critério satisfação do consumidor a maioria
das empresas ainda não consegue transformar a logística reversa em vantagem competitiva e algumas começam a se
destacar, apresentando uma distinção dos serviços prestados entre elas, consequentemente havendo diferencial
competitivo por meio da logística reversa.
Palavras-Chave: Logística reversa. Comércio eletrônico. Análise Qualitativa Comparativa.
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ABSTRACT
This paper aims to investigate how the reverse logistics can be competitive advantage for e-commerce companies,
considering the legislation factors and customer satisfaction. To conduct the survey, it was selected a non-probabilistic
sample chosen intentionally, which was composed of five of the ten most accessed virtual retail companies in Brazil. The
study is done through exploratory, descriptive and comparative research using the technique of Qualitative and
Comparative Analysis, along with sets fuzzy. For this, a survey was conducted in order to expand the knowledge on
reverse logistics, legislation and the satisfaction of the consumers through research data on the Internet.The survey
shows that no company complied the legislation criterion fully. Besides, it prevented them from reaching full marks. With
regard to customer satisfaction criteria, most companies still can not turn the reverse logistics into a competitive
advantage and some begin to stand out, with a distinction of services between them, thus having a competitive edge by
means of reverse logistics.
Keywords: Reverse logistics. E-commerce. Qualitative and Comparative Analysis.

1. INTRODUÇÃO
Em um mercado altamente competitivo e com
consumidores cada vez mais exigentes, as inovações e as
mudanças ocorrem de forma acelerada, fazendo com que
as empresas busquem constantemente novas formas de
gestão de seus negócios para fidelizar os seus clientes
(GIACOBO e CERETTA, 2003).
Dentre as estratégias que podem ser usadas pelas
empresas para adquirir vantagem competitiva, pode-se
mencionar os processos logísticos. De acordo com
Bowersox e Closs (2001), a logística é vista como um
conjunto de atividades a serem realizadas para garantir que
os produtos estejam disponíveis para os consumidores
onde e quando necessitarem.
Vantagem competitiva é uma ou um conjunto de
características que permitem a uma empresa diferenciar-se,
por entregar mais valor, em comparação aos seus
concorrentes, sob o ponto de vista dos clientes. Vantagem
competitiva, ou diferencial competitivo, para um dado
segmento de mercado, é a razão pela qual os clientes
escolhem a oferta de uma determinada empresa, e não a de
suas concorrentes, exatamente porque sua oferta tem algo
- a vantagem competitiva - que eles buscam e que é única,
ou melhor, do que a oferta dos concorrentes (PORTER,
1986).
Além de realizar a entrega de bens, serviços e
informações aos clientes, a logística pode ser responsável
pelo fluxo inverso, fazendo o transporte de bens, serviços
e informações no sentido contrário da cadeia de

suprimentos. A esse tipo de operação dá-se o nome de
logística reversa. Ela trata dos meios de inserir novamente
o produto, utilizado ou não, ou descartado no ciclo de
negócios, agregando-lhe valor de diversas naturezas:
econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem
corporativa, dentre outros (LEITE, 2003).
Uma categoria de vendas fora de um
estabelecimento comercial fixo que está com um forte
crescimento é o comércio eletrônico (e-commerce - eletronic
commerce) que são vendas realizadas utilizando a internet.
A rápida popularização da internet e o crescimento
constante do comércio eletrônico estão rompendo as
fronteiras do regional e nacional, abrindo um enorme
espaço para o desenvolvimento da logística, trazendo uma
mudança profunda no comportamento das empresas e
dos consumidores (TOLEDO, 2011). Com o
desenvolvimento da internet banda larga e dos aparelhos
Smart Phone e Tablet, houve a entrada de novos
consumidores no comércio eletrônico (m-commerce Mobile Commerce). A variedade de ofertas e o número
cada vez maior de lojas virtuais proporcionam um grande
desenvolvimento da logística e uma logística eficiente e
moderna é fundamental para o sucesso das empresas do
comércio eletrônico.
A logística reversa pós-venda tem seu
desenvolvimento estimulado pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC), Lei número 8.078 (BRASIL, 1990), que
prevê a troca ou devolução de produtos. De acordo com o
CDC, em seu artigo 49, no caso de compras que são

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v. 15, n. 1, p. 82-92, 2015

83

Gestão

realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor
está amparado pelo denominado “direito de
arrependimento”, que lhe garante um prazo de até sete dias
a contar da assinatura do contrato ou do ato de recebimento
do produto ou serviço para comunicar a desistência da
compra. O fornecedor deverá arcar com todas as despesas
de devolução do produto e reembolsar o valor total que foi
pago, com os devidos reajustes. Ressalta-se que nestes
casos a troca pode ser efetuada mesmo que não haja defeitos
nas mercadorias.
Por uma série de razões o volume de devoluções do
comércio eletrônico vem aumentando drasticamente. A falta
de bons canais de retorno é a principal razão para os clientes
desistirem de transações on-line. Portanto, muitas empresas
vêm considerando a estratégia de logística reversa como
um importante meio para reduzir custos, aumentar a
satisfação do cliente e fortalecer a vantagem competitiva.
Assim, este trabalho apresenta a seguinte questão:
a logística reversa das empresas de venda on-line,
considerando o fator legislação, está trazendo satisfação
ao cliente? A hipótese considerada é de que a logística
reversa pode gerar vantagem competitiva para as empresas
que trabalham com e-commerce, aumentando a satisfação
dos clientes.
Este artigo apresenta como o comércio eletrônico
está tratando a logística reversa como forma de satisfazer
as necessidades dos clientes e agregar valor à marca. O
estudo foi feito através de pesquisas exploratória, descritiva
e comparativa. Foram pesquisadas cinco das as dez maiores
empresas do comércio eletrônico no Brasil. Os dados foram
coletados por meio de pesquisas nos sites das lojas
participantes do estudo e de contato com as empresas
através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Também foram utilizados na pesquisa sites criados para
receber reclamações dos clientes de lojas on-line.
O artigo apresenta os conceitos de logística e
logística reversa, a fim de que se possa entender os
fundamentos básicos das atividades das mesmas. Em
seguida, apresenta os aspectos legais da logística reversa
como elementos formadores da satisfação dos
consumidores finais. Finalmente, apresenta o método de
pesquisa, os resultados encontrados e a conclusão.
2. LOGÍSTICA REVERSA
Martins e Alt (2006) afirmam que a logística é a
responsável pelo planejamento, operação e controle de todo

o fluxo de mercadoria e informação, desde o fornecedor até
o consumidor. Já Ballou (2006) acrescenta que a logística
abrange todas as atividades importantes para disponibilizar
os bens e serviços aos consumidores quando e onde estes
necessitarem.
De acordo com Bowersox e Closs (2001), entende-se
por logística a coordenação de todas as atividades
necessárias para a aquisição, movimentação e estocagem
de materiais e também serviços, a fim de garantir que os
mesmos estejam disponíveis onde e quando forem desejados.
Os livros mais tradicionais sobre logística chamam
a atenção para a sua origem militar, sendo utilizada para
prover as tropas com armamentos, munições e alimentação.
Contudo, a logística começou a ter uma importância maior
a partir da segunda grande guerra, já que até aquele
momento ela era empregada na movimentação de alimentos
provenientes da zona rural e os mercados consumidores
estavam localizados nas proximidades dos produtores
(RAZZOLINI; BERTÉ, 2009).
O conceito de logística passou por várias fases até
chegar ao que se encontra atualmente e, para entender a
sua evolução, é útil, inicialmente, entender o que é cadeia
de suprimentos ou Supply Chain (SC).
Segundo Pires (2007), a Supply Chain Management
(SCM - gerenciamento da cadeia de Suprimentos) gerencia
desde a compra da matéria prima até a chegada do produto
ao cliente final, buscando neste momento as informações da
satisfação do cliente para aprimorar o seu processo. Devido
à troca de informações que ocorre de uma ponta a outra na
cadeia de suprimentos, os clientes passam a definir a
produção indicando qual produto deve ser fabricado, que
quantidade e qual deve ser o prazo de entrega. O processo
se inverteu, não sendo mais o fabricante que fornece os
dados para planejamento do ciclo, e sim os clientes.
A partir disso, a Associação Brasileira de Logística
(ASLOG) traduz esse conceito:
Logística é uma parte da cadeia de abastecimento que
planeja, implementa e controla com eficácia o fluxo e a
armazenagem dos bens, dos serviços e das informações
entre o ponto da origem e o ponto de consumo desses
itens, a fim de satisfazer todas as exigências dos
consumidores em geral (ASLOG, 2009).

Assim, a logística começou a ser tratada de forma
estratégica, a fim de ganhar competitividade e induzir novos
negócios. Os participantes da cadeia de suprimentos
passaram a trabalhar mais próximos, trocando informações
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que antes eram consideradas privilegiadas e formando
parcerias de negócios (NOVAES, 2001).
A logística, em seu conceito mais atual, trata o fluxo
de materiais ao longo da cadeia de suprimentos no sentido
do fornecedor para o cliente. Todavia, o produto pode
percorrer o sentido oposto, indo do ponto de consumo até
o ponto de origem. Ao fluxo contrário ao fluxo produtivo
dá-se o nome de logística reversa (LEITE, 2003).
Diversos conceitos e funções da logística reversa
podem ser encontrados na literatura. Rogers e TibbenLembke (1998) definem logística reversa como sendo um
processo que planeja, implementa e controla o fluxo eficiente
e de baixo custo de matéria prima, estoques, produtos
acabados e informações desde o ponto de consumo até a
origem, com o objetivo de recuperação de valor ou descarte
apropriado para coleta e tratamento de lixo.
Stock (1998) enxerga a logística reversa como um
negócio, sendo a área que atua no retorno dos produtos, na
reciclagem, na substituição e reutilização de materiais, na
disposição de resíduos e nos reparos. A logística reversa
deve ser vista como uma alternativa para a busca pela maior
competitividade e uma oportunidade de negócio e tornar-se
uma estratégia corporativa de sucesso ao mesmo tempo em
que se recupera e preserva o meio ambiente. Esta
oportunidade apresenta-se quando as empresas transformam
os riscos ambientais em oportunidades de negócio.
Segundo Leite (2003), logística reversa é a área da
logística empresarial responsável por planejar, operar e
controlar o fluxo de informações correspondentes às
atividades logísticas de retorno de bens de pós-venda e de
pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo.
Esse retorno é realizado por meio de canais de
distribuição reversos, sendo o objetivo principal agregar
valor aos produtos retornados, que pode ser de diversas
naturezas: econômico, ecológico, legal, defasados
mercadologicamente, de imagem corporativa, dentre outros.
A logística reversa tem como foco de atuação o
equacionamento do retorno de produtos (consumidos ou
não), dando a destinação adequada a eles, de forma a
recapturar valor econômico. O processo é realizado de forma
a obedecer à determinação legal, na prestação de serviços
aos clientes, na cadeia de suprimentos e aos clientes finais
através da assistência técnica.
Em sua definição, Leite (2003) classifica os materiais
retornados em duas categorias, sendo os de pós-consumo
e os de pós-venda. Os materiais de pós-consumo são

aqueles que finalizaram a sua vida útil ou que foram
utilizados até não apresentarem mais utilidade para o
usuário, podendo ser enviado a destinos finais tradicionais
como a incineração ou aterros sanitários, ou retornar ao
ciclo produtivo por meio de canais de desmanche,
reciclagem e reúso em uma extensão de sua vida útil.
O objetivo econômico do retorno de bens de pósconsumo é economizar com o aproveitamento de matériasprimas secundárias (provenientes do canal de reciclagem)
ou com a revalorização dos bens através dos canais de
reúso ou desmanche. Todavia, atualmente, o regresso
desses bens ocorre muito mais por questões ambientais e
legais do que pela possibilidade de retorná-los à cadeia
produtiva. Logo, verifica-se uma maior intensidade da
logística reversa de pós-consumo em locais com legislações
ambientais mais rígidas e sociedade exigente (LEITE, 2003).
Rogers e Tibben-Lenbke (1998), afirmam que o
interesse pela logística reversa tem sido crescente desde a
década de 1990. Segundo os autores, algumas das razões
que incentivam esse crescimento são: a sensibilidade
ecológica, pressões legais, redução do ciclo de vida dos
produtos, imagem diferenciada e redução de custos.
O atual momento das organizações se caracteriza
pela busca de maior competitividade, maior
desenvolvimento tecnológico e maior oferta de produtos
e serviços adequados às expectativas dos clientes. Para
garantir a eficiência de seus negócios, algumas empresas
apostam na logística como diferencial competitivo para
se manterem no mercado. As empresas passaram a
entender que a logística é uma alavancadora de resultados,
de redução de custos e, também, de atendimento aos
clientes, contribuindo para a sua fidelização. Segundo
Kotler (1998), não se deve associar a satisfação do cliente
somente com a entrega do produto. A empresa também
tem que atuar depois de encerrado o processo de
distribuição. A forma como ela irá atuar caso o produto
seja devolvido, pelo motivo de arrependimento, defeito
ou troca, também está relacionada com a satisfação do
cliente.
Já os produtos de pós-venda caracterizam-se por
terem pouco ou nenhum uso. Esses bens retornam à cadeia
produtiva por motivos diversos, como erro no pedido,
término da validade, falhas de funcionamento, avarias no
transporte e desistência por parte do cliente. O objetivo
maior da logística reversa é agregar valor ao produto
retornado e satisfazer as necessidades dos clientes.
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3. LOGÍSTICA REVERSA DO COMÉRCIO
ELETRÔNICO
Dentre as possíveis formas das empresas efetuarem
vendas a distância, ou fora do estabelecimento comercial
convencional, estão a venda direta e a venda pela internet.
Venda direta é um sistema de venda que se baseia no contato
pessoal entre vendedores e clientes, fora de um
estabelecimento comercial fixo (Associação Brasileira de
Empresas de Vendas Diretas - ABEVD, 2013).
Outra categoria de vendas fora de um estabelecimento
comercial fixo que está com um forte crescimento é o comércio
eletrônico (e-commerce - eletronic commerce) que são vendas
realizadas utilizando a internet. Segundo Turban; Rainer e
Potter (2005), e-commerce é o processo de comprar, vender,
transferir ou trocar produtos, serviços ou informações por
redes de computador, incluindo a internet. Para Albertin
(2004), é a realização de toda a cadeia de valor dos processos
de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação
das tecnologias de comunicação e informação, atendendo
aos objetivos do negócio.
À venda de produtos e serviços no varejo
diretamente a compradores individuais se dá o nome de
comércio eletrônico empresa-consumidor - B2C (Businessto-Consumer). Em uma ponta do negócio está a empresa,
uma pessoa jurídica, e na outra uma pessoa física, ou o
consumidor final. O comércio B2C é altamente volátil: com
uma frequência muito alta empresas entram e outras saem
do mercado virtual. A oferta de novos produtos e serviços,
assim como o nível de demanda, também sofrem muitas
oscilações (NOVAES, 2001).
A popularização da internet está provocando um
rápido crescimento do comércio eletrônico. Apenas sete
milhões de brasileiros utilizavam a internet para realizar suas
compras em 2006. Em 2014 o cenário do comércio eletrônico
foi de constante crescimento. Mais de 10,2 milhões de
pessoas realizaram uma compra online pela primeira vez,
elevando o número de consumidores virtuais únicos para
perto de 51,5 milhões. De acordo com a E-bit, empresa
especializada em informações do comércio eletrônico, o
setor movimentou R$ 35,8 bilhões em 2014, crescendo,
nominalmente, 24%, em relação a 2013. A expectativa para
2015 é de faturamento estimado de 43 bilhões de reais,
representando um crescimento de 20% em relação a 2014
(E-BIT EMPRESA, 2014).
Contudo, um problema enfrentado por essas

empresas é um maior índice de retorno dos produtos, devido
à ausência de informações claras a respeito do produto
(direito de arrependimento), questões relacionadas à
logística (atraso na entrega, desvio de mercadorias, danos
causados no transporte), e até mesmo fraude na realização
das compras pelo fato de o cliente não poder visualizar o
produto antes de fazer a compra. Para a loja virtual que
atua no comércio varejista de produtos, o direito de
arrependimento do consumidor é facilmente atendido com
o cancelamento da compra, ou com a própria devolução
dos produtos após o recebimento do pedido. Importante
frisar que este direito não pode acarretar nenhum ônus ou
cobrança extra em desfavor do consumidor, ficando os
custos da logística reversa por conta da empresa e ainda o
valor ressarcido deverá ser corrigido (BRASIL, 1990).
Com o surgimento do e-commerce, a logística teve
que sofrer mudanças para atender a novos consumidores
que passam a valorizar a comodidade de realizar suas
compras de qualquer lugar, a qualquer hora, e tê-las
entregues o mais rápido possível e sem defeito. Com o
desenvolvimento da Tecnologia da Informação (TI), o ecommerce tornou-se um dos mais importantes modelos de
comércio. E isso teve uma grande influência para o
desenvolvimento da logística reversa no e-commerce.
A escolha por uma empresa de logística
especializada no e-commerce facilita a comunicação entre
os fornecedores envolvidos e contribui com todos os
ajustes necessários para configuração dos processos de
cada loja online. O ideal é que a empresa escolhida tenha
capacidade de executar todas as operações logísticas de
forma sistêmica, que os pedidos sejam recebidos através
de integração entre os fornecedores da loja online, que a
separação seja automatizada, que a expedição seja integrada
com as transportadoras, ganhando escala de produção,
rapidez operacional, otimização de pessoas e de espaço.
Um bom operador logístico reduz o tempo, aumenta a
velocidade e proporciona precisão operacional logística.
O Warehouse Management System (WMS) ou sistema de
gestão de estoque de um operador logístico, deve ser
levado em consideração; preferencialmente que o operador
logístico possua um WMS preparado para o e-commerce,
fornecido por empresa compatível com a evolução
tecnológica deste mercado e maleável a mudanças,
adaptações e customizações (CARVALHO, 2014).
As empresas normalmente escolhem o modelo de
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logística reversa de acordo com suas necessidades na prática
e baseadas no ambiente de e-commerce. Comparando com
as atividades de logística gerais, a logística reversa é mais
complexa, pois muitos fatores devem ser considerados. É
necessário analisar detalhadamente as empresas quando se
escolhe um modelo de logística reversa. Com o rápido
desenvolvimento do e-commerce, as empresas precisam fazer
pleno uso da logística reversa para gerir de forma eficaz os
retornos, reduzir custos e melhorar o prestígio da empresa, a
fim de melhorar a sua competitividade global (WEIMEI;
LUMING; XIUMEI, 2010).
Segundo Fen (2010), a logística reversa apresenta
um grande impacto em vários setores da empresa. No ecommerce, é uma estratégia para melhorar a satisfação do
cliente e aumentar a competitividade e, ainda, atender à
legislação através do código de defesa do consumidor. A
tendência na gestão de logística reversa está inclinando
para a terceirização e aí surge um novo setor com empresas
especializadas em logística reversa.
Tornar a gestão racional e eficaz da logística reversa
contribui para aumentar a eficiência operacional, obter
maior vantagem competitiva e agregar valor ao negócio.
Para Guojing e Ciping (2010), estratégias de logística reversa
permitem às empresas reduzir os custos de logística eficaz,
aumentar os lucros, aumentar o nível de gestão, fortalecer
a vantagem competitiva e aumentar a satisfação e fidelização
do cliente. A logística reversa no e-commerce afeta
diretamente o nível operacional da empresa, o desempenho
das vendas e exige um desenvolvimento coordenado. As
empresas precisam melhorar as estratégias de logística
reversa, estabelecer um sistema de informação avançado
de retorno e introduzir os eficientes serviços terceirizados
de logística na cadeia de suprimentos.
4. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
De acordo com Marconi e Lakatos (2006) o método
é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que
traçam o caminho a ser seguido, permitindo o alcance dos
objetivos. No artigo são utilizados os métodos
quantitativos e qualitativos (misto), pois a forma em que se
deseja analisar os problemas e o enfoque adotado exigem
uma metodologia qualitativa e quantitativa
(RICHARDSON, 2010).
A pesquisa pode ser considerada exploratória, pois,
como foi possível observar no levantamento bibliográfico,

o tema abordado ainda não foi muito estudado. De acordo
com Gil (2002), as investigações exploratórias são apenas a
primeira parte de um estudo mais amplo, sendo
desenvolvidas quando o tema é pouco explorado, tornando
difícil a criação de hipóteses sobre o mesmo.
Esta pesquisa pode ser considerada comparativa e
descritiva. Comparativa uma vez que será utilizada a técnica
Qualitative Comparative Analisys (QCA), utilizando
conjuntos Fuzzy, e descritiva, pois será analisado o
comportamento de uma amostra. QCA é uma técnica de
análise desenvolvida por Charles Ragin em 1987 para a
resolução de problemas nos quais sejam necessário realizar
inferências causais baseando-se em um pequeno número
de casos. É adequada para estudo de casos de pequeno ou
médio escopo e para pesquisas comparativas em geral.
Conjuntos Fuzzy são aqueles em que é feita a mensuração
de casos segundo os seus graus de pertencimento ao
conjunto, variando entre 0 e 1, onde 0 significa
completamente fora do conjunto e 1 completamente dentro
do conjunto. O que é buscado com a utilização dessas
duas técnicas (análise qualitativa comparativa e conjuntos
Fuzzy) é perceber os padrões na prestação dos serviços de
logística reversa (TOLEDO, 2011).
Considera-se população do estudo o conjunto de
todas as empresas varejistas do comércio eletrônico (B2C) no
Brasil. A amostra foi composta por cinco das dez maiores e
mais acessadas lojas do e-commerce de acordo com o ranking
divulgado pela E-bit Empresa (2014), conforme a Tabela 1. As
cinco maiores empresas do e-commerce B2C são: Americanas,
Netshoes, Walmart, Submarino e Magazine Luiza.

Fonte: e-commerceneus.com.br
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Os dados foram coletados por meio de pesquisas nos
sites das lojas participantes do estudo e de contato com as
empresas por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC). Também foram utilizados na pesquisa sites criados
para receber reclamações dos clientes de lojas do e-commerce.
Os critérios utilizados para a comparação qualitativa
foram legislação e satisfação do consumidor. O fator legislação
foi escolhido, pois incentiva a implementação da logística
reversa. Já o fator satisfação do consumidor, no momento em
que a empresa oferece uma logística reversa eficiente e
diferenciada, cria vantagem competitiva e gera valor para o
cliente através do reconhecimento da qualidade desse serviço.
Para analisar o fator Legislação foi montado um
conjunto Fuzzy com os critérios que devem ser cumpridos
pelas empresas segundo o CDC (BRASIL, 1990), que são:
prazo para desistência da compra, ressarcimento dos valores,
atualização monetária dos valores devolvidos e pagamento
das despesas de frete do retorno. Já para a avaliação do
fator Satisfação do Consumidor, foram analisados os critérios

quantidade e resolução das reclamações.

Para estudar as empresas dentro do critério Satisfação
do Consumidor, foram analisadas as reclamações dos clientes
acerca da logística reversa em sites criados especialmente
para o recebimento de queixas dos consumidores. A pesquisa
foi realizada em dois sites de reclamações:

www.reclameaqui.com.br e www.denuncio.com.br. Porém,
foram considerados apenas os resultados publicados no
site Reclame aqui, já que é o mais conhecido dos
consumidores e, portanto, é o que recebe o maior número de
reclamações e apresenta um resultado mais realista.

5. RESULTADOS
Dentro do critério Legislação foram avaliadas as
políticas de troca e devolução que cada empresa oferece a
seus clientes, verificando-se a compatibilidade com os
critérios definidos pelo CDC (BRASIL, 1990) para o exercício
do chamado “direito de arrependimento” e troca por
diversos motivos, como produto errado ou danificado. Os
critérios utilizados foram: prazo de desistência da compra;
ressarcimento dos pagamentos efetuados; atualização
monetária dos valores devolvidos e pagamentos das
despesas de frete da devolução.
Na análise qualitativa comparativa utilizando os
conjuntos Fuzzy, foram atribuídos valor 1,0 (completamente
dentro) para as que seguiram totalmente as recomendações
do CDC e 0,0 (completamente fora) para as que não seguiram
nenhuma recomendação. Os resultados são apresentados
nas Tabelas 2 e 3.
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A pesquisa levou em consideração as reclamações
publicadas no site no período dos últimos 12 meses: março
de 2014 a fevereiro de 2015. Foram computadas como
queixas as que envolviam a logística reversa como:
devolução e troca de produtos que foram entregues

danificados, quebrados, errados, com defeito e
arrependimento da compra. Ou seja, reclamações para cuja
solução seria necessário o uso da logística reversa de bens
de pós-venda. Os resultados desta pesquisa são
apresentados nas Tabelas 3 e 4.

A partir do exposto nas Tabelas 3 e 4, foi montado o
quadro final da análise QCA utilizando os conjuntos Fuzzy.
Este quadro apresenta a relação entre as características de
uso da logística reversa por empresas de
e-commerce
como fator de vantagem competitividade e seus valores
são explanados na Tabela 5.

uma nota final de 0,733. Isso mostra que há espaço no
mercado para que as empresas varejistas do comércio
virtual atuem e se diferenciem por meio do atendimento
total da legislação, da satisfação do consumidor e da
logística reversa. Ou seja, embora, atualmente, esses fatores
não constituam completamente vantagem competitiva,
existe sim potencial para usar todos esses fatores e,
principalmente, a logística reversa como fator de
competitividade dentro do setor estudado.

Considerando a análise final exposta na Tabela 5,
onde o conjunto analisado seja “vantagem competitiva”, a
nota 0,0 na média final identificaria empresas não
competitivas e a nota 1,0 as que estão na outra extremidade,
usufruindo de todos os fatores da competitividade para se
destacar no mercado. É importante observar que nenhuma
das empresas foi avaliada com média igual a 1,0. A
participante mais bem classificada, a Netshoes, recebeu

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final das análises realizadas, pode-se assegurar
que o objetivo foi alcançado. Inicialmente, foi demonstrado
e comprovado que o fator legislação não é um diferencial
competitivo nas empresas, pois engloba previsões legais
que todas devem cumprir da mesma maneira, não podendo
se diferenciar neste ponto. A partir das notas apresentadas
na Tabela 2, observa-se que as empresas de comércio
eletrônico no Brasil participantes deste estudo mantêm-se
no mesmo nível no cumprimento dos direitos do consumidor
no tocante à logística reversa de pós-vendas. Portanto, é
descartada a hipótese deste critério ser considerado como
um fator de vantagem competitiva para as organizações. É
possível afirmar que esse resultado para o critério de
Legislação já era esperado, pois como ele engloba aquelas
ações que são executadas apenas em função de obrigações
legais, uma vez que, em princípio, todos as empresas estão
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obrigadas ao mesmo, era previsto que as empresas
seguissem os mesmos padrões de comportamento. O único
critério que não foi cumprido por nenhuma empresa e impediu
que atingissem a nota máxima (atualização monetária) tem
que ser sanado por todas as empresas, visto ser uma quesito
legal . Logo, a previsão é de que todas permaneçam sempre
no mesmo patamar no critério Legislação.
A partir desta análise inicial, seria possível afirmar que
a hipótese deste trabalho (que a logística reversa pode ser
utilizada para gerar vantagem competitiva em empresas do ecommerce) poderia ser descartada. Contudo, na análise da
Tabela 4, foi comprovado que existem lacunas nos serviços
de logística reversa do setor varejista virtual que ainda podem
ser exploradas de forma a constituir vantagem competitiva
para as empresas que nelas atuarem, comprovando a hipótese.
Estas lacunas estão presentes nos fatores de satisfação de
cliente. Logo, conforme exposto, existe sim a possibilidade de
criar vantagem competitiva aprimorando os serviços de
logística reversa, garantindo uma maior satisfação do cliente
e melhoria na imagem da marca.
O destaque positivo, nesse caso, ficou com a
empresa Netshoes, que apresentou o melhor resultado e
recebeu o selo RA1000 do site Reclame Aqui. O Selo
Reclame Aqui RA 1000, foi criado com o objetivo de premiar
empresas que possuem excelentes índices de atendimento
no Reclame Aqui. Empresas que possuem este selo,
demonstram a seus consumidores o compromisso que

possuem com seu pós venda, elevando o grau de confiança
em sua marca, serviços e produtos. O destaque negativo
foi a empresa Walmart, com a menor nota e, então, sendo
uma empresa não recomendada pelo site Reclame Aqui.
Entretanto, apesar de ter se conseguido alcançar
os objetivos propostos neste trabalho, algumas limitações
foram encontradas ao longo da realização da pesquisa.
Uma primeira limitação que já foi mencionada na
justificativa da pesquisa é a escassez de publicações
sobre a logística reversa como fator de vantagem
competitiva no comércio eletrônico. Outro ponto
observado foi que a presente pesquisa limitou-se a dados
encontrados na Internet ou fornecidos pelo serviço de
atendimento das empresas, que não possuía todas as
informações necessárias. Além disso, a empresa presente
no mercado brasileiro e que é referência no fornecimento
de informações sobre o e-commerce colocou muitas
dificuldades para liberar informação, mesmo após vários
e-mails e contatos por telefone.
Logo, conclui-se que atualmente a logística reversa
já pode ser considerada como um diferencial competitivo
dentro do setor de comércio varejista. Embora a maioria
das empresas ainda não consiga transformar a logística
reversa em vantagem competitiva, algumas empresas
começam a se destacar, apresentando uma distinção dos
serviços prestados entre elas, consequentemente havendo
diferencial competitivo por meio da logística reversa.
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5. Junto ao artigo o autor encaminhará declaração no sentido de aceitação das regras da Revista e da qual fará constar
não ter apresentado o trabalho, na íntegra, em nenhum outro veículo de informação, bem como a autorização ou
declaração de direitos cedidos por terceiros caso transcreva figuras, tabelas ou textos transcritos ou traduzidos, com
mais de 200 vocábulos, editado por outros autores.
6. O conteúdo dos trabalhos é de exclusiva responsabilidade de seus autores.
7. Em cada exemplar da Revista Científica da FAI constarão as normas para apresentação de trabalho.
8. Os originais encaminhados à Revista da FAI podem ser incorporados às seguintes seções:
8.1 Artigos: compreendem textos que contenham relatos de estudos ou pesquisas concluídas, revisões de literatura.
8.2 Comunicações de pesquisas: reúnem informações sobre projetos e pesquisas em andamento ou recém-concluídas
(dissertações, teses e outros documentos).
8.3 Resenhas: configuram-se como apreciação e análise crítica e interpretativa de obras recém-lançadas, cabendo ao
resenhista toda a liberdade de julgamento.
8.4 Registros: informações sobre eventos.

AVALIAÇÃO
1. Poderão ser submetidos para a publicação textos inéditos em português que se enquadrarem nas normas para
publicação de cada uma das seções.
2. Para publicação o artigo deverá ter a aprovação de pelo menos dois avaliadores, os quais emitirão parecer às cegas
(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.
3. Os artigos poderão ser aceitos sem restrições, com pequenas mudanças, com grandes alterações, ou rejeitados.
Quando as alterações forem poucas e tratarem de aspectos formais, ou ainda com vistas apenas de manutenção da
homogeneidade e da qualidade da publicação, a redação fará as mudanças necessárias, respeitando, todavia, o estilo e
as opiniões dos autores. Nos casos de grandes aleraçãoes o autor se encarregará da reformulação.
4. Poderão ser aceitos artigos de acadêmicos de pós-graduação e de profissionais graduados que sejam de interesse
para as áreas de gestão, tecnologia e educação.
5. Os avaliadores terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para emissão de seus pareceres, cujas cópias anônimas serão
enviadas aos seus autores.
6. De cada trabalho publicado serão enviados 3 exemplares da publicação ao(s) seu(s) autor(es).
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