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EDITORIAL  

 

No primeiro trimestre deste ano de 2020 nos deparamos com uma realidade nunca vivida antes: a 

Pandemia do Covid-19. Este fato alterou o ritmo e o cotidiano das organizações e dos cidadãos. A 

FAI adaptou-se a este momento de isolamento social e continuou com seu propósito de oferecer uma 

formação de qualidade e diferenciada, mesmo de forma remota.  

Como uma instituição de excelência, focada na prestação de serviços educacionais, consultorias, 

treinamentos e pesquisas, um de seus produtos de qualidade não poderia deixar de ter uma atenção 

especial, mesmo em tempos de pandemia: a Revista Científica da FAI.  

O volume de número 20 traz dez artigos das áreas de gestão, tecnologia e educação, de pesquisadores 

que contribuem com a sociedade por meio de suas produções e transferência de conhecimentos 

científicos. 

A Revista Científica da FAI tem periodicidade anual e as novas edições são sempre publicadas no 

evento de abertura da Feira de Tecnologia da FAI (FAITEC). Vale destacar que mesmo com o 

impacto das mudanças ocorridas devido à pandemia, a FAI está executando as ações planejadas no 

calendário seu acadêmico anual. O lançamento da Revista acontecerá por meio de uma live nas redes 

sociais da instituição. 

Desta forma, a FAI continua cumprindo a sua missão de divulgar conhecimentos por meio deste 

periódico e agradece a participação e a confiança dos autores que submeteram artigos e também dos 

organizadores e avaliadores que contribuíram para esta edição. 

Desejo ótima leitura a todos. 

Prof. Me. Alexandre Franco Magalhães 

Diretor da FAI 
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POWER BI E SQL: FERRAMENTAS APLICADAS PARA TOMADA DE DECISÃO DA 

ECONOMIA CRIATIVA 

 

 
Caroline de Miranda Borges 

Mestre em Administração  
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Especialista em Estatística Master Black Belt 
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RESUMO 

 

A Economia Criativa é uma fonte de recursos ainda desconhecida e pouco explorada na maioria das organizações 

governamentais pelo mundo. A manipulação de dados e o conhecimento da cultura e tradições locais podem ser um 

diferencial para o crescimento e desenvolvimento de uma região. Potentes ferramentas e metodologias de gerenciamento 

utilizadas nessa década, podem auxiliar nas tomadas de decisão dos gestores quanto aos futuros investimentos. Este 

trabalho tem como objetivo aplicar as ferramentas SQL e Power BI para identificar as oportunidades de melhorias na 

gestão pública cultural de uma cidade de porte médio brasileira.  A metodologia teve natureza aplicada, com abordagem 

quali-quantitativa e objetivos exploratórios e normativos. Quanto à especificidade dos resultados, o estudo é uma 

pesquisa-ação e os resultados obtidos comprovam a necessidade do conhecimento extraído de dados para melhor 

direcionar os investimentos e incentivos nos diferentes setores da Economia Criativa. 

 

Palavras-chave: Seis Sigma. DMAIC. Power BI. SQL. Serviços. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Creative Economy is a source of resources that is still unknown and little explored in most government organizations 

around the world. The manipulation of data and knowledge of local culture and traditions can be a differential for the 

growth and development of a region. Powerful management tools and methodologies used in this decade can help 

managers make decisions about future investments. This work aims to apply SQL and Power BI tools to identify 

opportunities for improvement in cultural public management in a medium-sized Brazilian city. The methodology was 

applied in nature, with a qualitative and quantitative approach and exploratory and normative objectives. As for the 

specificity of the results, the study is an action research and the results obtained prove the need for knowledge extracted 

from data to better direct investments and incentives in the sectors of the Creative Economy.  

 

Keywords: Six Sigma. DMAIC. Power BI. SQL. Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Economia Criativa é considerada 

uma área prioritária que inclui start-ups de 

tecnologia, atividades de audiovisual, 

moda, artesanato, design, produção 

cultural, entre outras. O Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2016) defende que os setores 

ligados à Economia Criativa, pagam 

salários três vezes maiores que a média de 

mercado e apesar de sua força na geração 

de renda, o mesmo padece de excessiva 

informalidade. 

Em 2017, a Economia Criativa 

respondeu por 1,8% do trabalho formal no 

Brasil e emprega grande quantidade de 

jovens. Desde 2009, o setor tem um 

crescimento médio de 3,7% ao ano, e 

possui um grande potencial de geração de 

empregos e um campo fértil para o 

desenvolvimento local e regional. O estudo 

da Economia Criativa reflete as 

transformações da nova economia, com 

novos modelos de negócio, hábitos de 

consumo e relações de trabalho inovadores. 

Segundo a Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2019), 

esse setor criativo gerou R$ 171,5 bilhões 

(mais de 2,6% do PIB) e uma força de 

trabalho com mais de 837 mil 

trabalhadores formalizados. 

Para tornar as cidades mais atrativas 

aos investimentos, as políticas públicas 

passaram a identificar possibilidades de 

desenvolvimento em seu próprio território 

através do incentivo à Economia Criativa. 

O que gerou a necessidade de maior 

conhecimento e mapeamento cultural do 

setor.  

O processo de criação e estruturação 

do setor cultural de um município deve 

conter elementos construtivos básicos com 

representantes de todas as áreas culturais 

(UNESCO, 2007).   

As tomadas de decisão quanto à 

distribuição orçamentária necessitam de 

uma organização de dados que evidencie a 

existência e priorize os setores mais 

carentes e consequentemente evidencie a 

sua representatividade dentro da 

arrecadação municipal.  

Os setores culturais dos municípios 

brasileiros, na sua maioria, são regidos pelo 

Conselho Municipal de Cultura (CMC), 

órgão responsável por elaborar o cadastro 

único de trabalhadores do setor. Esse 

cadastro é composto por artistas e 

entidades atuantes na região e que, pelo 

menos uma vez ao ano, realiza o 

planejamento de curto, médio e longo 

prazo e envia para compor a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 

município (BRASIL, 2012).  

Dessa forma essa pesquisa se 

justifica pela necessidade dos gestores em 

conhecer melhor cada setor cultural e suas 

especificidades, para que possam otimizar 

a distribuição de recursos e evidenciar a 
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importância de cada setor na economia do 

município.  

Para isso a pesquisa utilizou os dados 

de cadastramento de artistas locais de 

várias organizações culturais para montar 

um banco de dados, realizou a mineração 

de dados com o uso da ferramenta 

Structured Query Language (SQL) ou a 

Linguagem Estruturada de Dados com o 

intuito de trazer o conhecimento do 

mercado artístico cultural local e gerou 

relatórios com o uso da ferramenta Power 

business intelligence ou Power BI, para 

que pudessem auxiliar nas possíveis 

tomadas de decisão dos gestores públicos. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

  

Dar subsídios de conhecimento de 

dados para tomada de decisão de gestores 

públicos. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 a) Criar um banco de dados único;  

 b) Mapear o setor cultural local; 

 c) Gerar um relatório de dados; 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A economia criativa nasceu em 1994 

de um conjunto de atividades econômicas 

ligadas às artes, à cultura, às novas mídias 

e à criatividade. Esses setores possuem 

uma estreita relação com os avanços 

científicos e tecnológicos (SERRA & 

FERNANDEZ, 2014). 

 A cultura de um povo, segundo 

Boisier (2009) se faz presente como um 

dos principais agentes influenciadores do 

desenvolvimento de uma localidade. A 

venda de uma imagem positiva e do 

contágio empreendedor destaca a 

importância do tema e impulsiona a gestão 

pública a investir no setor.  O sucesso do 

desenvolvimento de uma região depende 

muito da capacidade dos agentes 

econômicos em gerar, processar e aplicar 

de forma eficiente a informação baseada 

em conhecimentos e de como seus recursos 

darão suporte às atividades produtivas e 

aos seus mercados.  

O aumento do conhecimento em 

valores locais intangíveis, na educação e na 

capacitação da força de trabalho leva a 

aceleração das inovações e 

consequentemente ao crescimento regional 

(JULIEN, 2010). 

Dessa forma essa pesquisa se 

justifica mediante a necessidade de se 

conhecer o setor cultural e as suas 

respectivas influências na Economia 

Criativa para melhor distribuição dos 

recursos do município. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Economia conhecimento 

 

A Economia do Conhecimento, 

segundo Lastres & Ferraz (1999) é o 
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conjunto de atividades que podem ser 

transformados em informações, podem ser 

produzidos, estocados, transferidos, 

arquivados e comercializados. 

Foray e Lundvall (1996) 

estabeleceram fronteiras entre 

conhecimento e informação e 

identificaram os quatro tipos de 

conhecimentos: 

-  Know What: "saber o que" e está 

ligado aos fatos e informações; 

- Know Why: "saber porque" e está 

baseado nos princípios e leis da ciência; 

- Know How: "saber como" e está 

baseado nas habilidades práticas e naturais 

do ser humano; 

- Know Who: "saber quem sabe" está 

ligada a tática, desenvolvimento de novos 

produtos com diferentes tecnologias, 

diferentes disciplinas científicas de 

diferentes fontes de informação. 

 

2.2 Economia criativa 

 

A origem do termo Economia 

Criativa nasceu do projeto Creative Nation 

na Austrália em 1994 e buscava preservar 

e valorizar o patrimônio cultural nacional 

daquele país. Também é atribuída a um 

artigo do jornalista Peter Coy de 2000, no 

qual destaca o papel dos grandes 

conglomerados, na nova economia baseada 

no conhecimento (HOWKINS, 2001).   

A União das Organizações das 

Nações Unidas (ONU) por meio da United 

Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) e da 

United Nations Conferences on Trade and 

Development (UNCTAD) trouxe a 

discussão a relevância do tema de 

Economia Criativa e difundiu os conceitos 

em escala global.  

A Figura 01 ilustra as interferências 

entre as Economias da Cultura, a Economia 

Criativa e a Economia do Conhecimento. 

 
Figura 01: Interação das economias 

 

Fonte: SNC (2012) 

 

A Economia Criativa acontece 

quando o homem gera renda baseado em 

uma produção que valoriza a singularidade, 

o simbólico, isso é, algo intangível, como 

por exemplo, a criatividade (REIS, 2007). 

O caráter multidisciplinar e a 

convergência de áreas do conhecimento e 

das políticas públicas envolvidas pela 

Economia Criativa, tem como objetivo 

destacar os talentos individuais, 

representadas pelas artes criativas em 

parceria com a indústria cultural de larga 

escala. Essa interação traz para a Economia 

do Conhecimento um espaço onde as 
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relações entre tecnologia e arte estão cada 

vez mais próximas e misturadas 

(CUNNINGHAM, 2002; HARTLEY, 

2005).  

 

2.3 Economia da cultura 

 

O conceito de Economia da Cultura 

surgiu da análise das atividades humanas 

de conteúdo artístico estético.  Adam Smith 

e David Ricardo consideravam a cultura 

como "o domínio por excelência do 

trabalho não produtivo", onde todo 

trabalho tem um valor determinado pelo 

esforço necessário para produzi-lo e 

envolve toda a cadeia de suprimentos e 

equipamentos. Nesse caso, o seu valor 

simbólico e social tem importância 

considerável (BENHAMOU, 2007).  

A Economia da Cultura, segundo 

Santos & Vieira (2014) integra a chamada 

Economia Nova que se destaca pelo seu 

modo de produção e de circulação de bens 

e serviços.  Essa nova economia é 

altamente impactada pelas novas 

tecnologias.  

Para Boisier (2009) a cultura de um 

povo se faz presente como um dos 

principais agentes influenciadores do 

desenvolvimento de uma região. 

 

2.4 Fatores regionais 

 Segundo Boisier (2009), a Cultura do 

desenvolvimento se manifesta de duas 

formas: a primeira como 

competitiva/individualista, que pode gerar 

crescimento, mas sem a capacidade de 

 gerar desenvolvimento; e segunda a 

da cultura cooperativa/solidária, capaz de 

gerar igualdade, mas sem crescimento. 

Para o autor o importante é combinar as 

duas formas e pesquisar a capacidade da 

cultura local em produzir uma 

identificação com seu próprio território, 

isso é, uma auto referência. 

Theis (2009) defende que é 

responsabilidade dos gestores maximizar 

as potencialidades locais e defender os 

conhecimentos culturais na tentativa de 

propiciar uma concepção de crescimento 

que atenda às expectativas de cada setor. 

Para ele, é importante destacar a sinergia 

como fundamento do desenvolvimento, 

sobretudo com base na capacidade de 

inovação, peça chave do desenvolvimento 

contemporâneo. 

Os fatores necessários para o 

desenvolvimento de uma região se 

resumem em unir esta região aos seus 

recursos intangíveis, com seus 

conhecimentos populares implícitos, com o 

conhecimento científico de uma 

universidade regional e os investimentos 

garantidos pelo Estado (VERTZ, 1994).  

Boisier (2009) em seus estudos 

sintetizou os fatores de desenvolvimento 

regional conforme ilustrado na Figura 02. 

 

 

Figura 02: Fatores do desenvolvimento regional 
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Fonte: Boisier (2009, p.23) 

 

2.5 Setores criativos 

 

O processo de planejamento 

estratégico da gestão pública no Brasil gera 

a necessidade de ultrapassar os conceitos e 

definições dos setores criativos e da 

Economia Criativa para estabelecer os 

princípios norteadores das políticas 

públicas de cultura. A Economia Criativa 

Brasileira incorpora a importância da 

diversidade cultural do país, a percepção da 

sustentabilidade como fator de 

desenvolvimento local, a inovação como 

vetor de desenvolvimento da cultura e das 

expressões de vanguarda e a inclusão 

produtiva como base de uma economia 

cooperativa e solidária (BRASIL, 2012). 

 Na Figura 03 estão configurados os 

setores criativos separados por categoria 

conforme os documentos normativos do 

governo federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Categorias dos setores criativos 

 

 

 

   

 

 

     Fonte: BRASIL, 2012 

 

 Para Florida (2011) lugares bem-

sucedidos não oferecem um único atrativo, 

proporcionam opções diversas para todos 

os tipos de pessoas em qualquer idade. 

Dessa forma, achar meios de incentivar a 

cena musical pode ser tão importante 

quanto investir em negócios de alta 

tecnologia e bem mais eficaz do que 

grandes obras. Para o autor, o capital 

criativo é mais importante para o 

crescimento local do que o capital humano 

e a alta tecnologia.  

Para o autor, o capital criativo está 

relacionado à especialização e a 

diversidade da população. A nova 

geografia econômica da criatividade e seu 

impacto nos resultados econômicos, sugere 

que a base do desenvolvimento é o 

equilíbrio entre os "3 T": Tecnologia, 

Talento e Tolerância.  

 

2.6 Gestão pública  

 

Segundo Coelho (2007) sem a 

construção de um sistema com seu devido 

recurso, a fórmula do desenvolvimento 

pela cultura continuará a ser uma expressão 
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vazia de conteúdo, boa para alimentar 

discursos e seminários, mas totalmente 

impotente para atuar sobre a realidade. 

Rubim (2010) ressalta que os 

conselhos gestores precisam não só 

funcionar, mas operar de forma articulada, 

colaborativa e democrática.  

O Plano Plurianual (PPA) é um 

instrumento de lei previsto no art. 165 da 

Constituição Federal do Brasil (2017) que 

se destina a organizar e viabilizar a ação 

pública no cumprimento dos seus 

fundamentos e objetivos.  Por meio dele, o 

conjunto das políticas públicas ditam os 

caminhos a serem trilhados para viabilizar 

as metas previstas para um período de 

quatro anos. Esse plano permite que a 

sociedade tenha uma maior participação e 

controle sobre as ações do governo por ter 

decisão participativa da sociedade.  

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 

contempla os orçamentos fiscal, da 

seguridade social e de investimentos e a 

sua relação com o PPA se dá por meio dos 

Programas e Iniciativas sociais dele 

oriundas (MPOG, 2020).  

As contas referentes a captação de 

recursos e repasses da gestão municipal 

devem estar contidas na LOA e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 

município, de forma a garantir a realização 

e repasses federais e estaduais. O PPA, 

juntamente com a LDO e a LOA são leis 

instituídas pela Constituição Federal 

(ART. 165, 2017). A LDO deve ser 

compatível com o PPA e estabelece o 

conjunto de metas e prioridades da 

Administração Pública e orienta a 

elaboração da LOA para o ano seguinte. 

O sucesso da gestão se dá inclusive 

pelas técnicas utilizadas de planejamento e 

análise de dados. Nesse caso, a coleta e 

mineração de dados são fatores 

influenciadores significativos na tomada 

de decisão de gestores (WERKEMA, 

2000). 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS  

2.7.1 Structured Query Language 

 

Segundo Nield (2016), as empresas 

nos dias atuais coletam dados em grandes 

quantidades, mas são poucas que sabem 

como acessá-los e retirar conhecimento de 

forma relevante.  

Segundo Puga, França e Goya (2013) 

a manipulação de banco de dados envolve 

a inserção, alteração, exclusão, consulta e 

combinação dessas instruções com a 

finalidade de atribuir e revogar privilégios 

aos usuários e controlar as transações. 

Todas as análises e transações têm origem 

em uma tabela composta por registros em 

linhas e colunas de uma planilha. 

O Microsoft SQL Server é um 

sistema gerenciador de Banco de dados 

relacional (SGBD) desenvolvido pela 

Sybase em parceria com a Microsoft em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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2016 quando então saiu a versão mais 

estável (MICROSOFT, 2019). 

A ferramenta SQL da Microsoft 

auxilia o usuário na obtenção e 

transformação de dados e possibilita a sua 

criação sem a necessidade de um ambiente 

de servidor. Tem como objetivo projetar e 

gerenciar eficientemente informações que 

atendam às diferentes necessidades 

(NIELF, 2016).  

Para Carlberg (2005) a linguagem 

SQL funciona no sistema da Microsoft 

como um facilitador de consultas no banco 

de dados e traz a resposta através de uma 

interface gráfica que ajuda a projetar a 

consulta e a interpretar as informações. As 

tabelas possuem conexões de dados que se 

relacionam e possibilitam extrair dados que 

possibilitarão revelar conhecimentos não 

explícitos. 

 

2.7.2 Power Business Inteligence 

 

O Power BI é uma ferramenta em 

forma de software que traz um serviço de 

análise de negócios. Foi desenvolvido pela 

Microsoft e lançado a 24 de julho de 2015. 

Tem como objetivo fornecer visualizações 

interativas e recursos de business 

intelligence com uma interface simples e 

gráfica para que os usuários finais criem os 

seus próprios relatórios e dashboards 

(MICROSOFT, 2020). 

Dashboards são painéis que mostram 

métricas e indicadores importantes para 

alcançar objetivos e metas traçadas de 

forma visual, facilitando a compreensão 

das informações geradas, conforme 

ilustrado na Figura 04. 

 

Figura 04: Dashboards 

 
Fonte: Gomes (2017) 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem natureza aplicada 

porque objetiva gerar conhecimento para 

gestores públicos na tomada de decisão 

quanto ao direcionamento de recursos para 

o setor da economia criativa do município. 

Para Silva & Menezes (2005), as pesquisas 

de natureza aplicada são voltadas à solução 

de problemas específicos que envolvem 

verdades e interesses locais.  

A abordagem é quanti-qualitativa 

pois partiu da crença de que há uma 

carência de informações para compreensão 

da política cultural local e uma dificuldade 

de acesso às informações, o que necessita 

de uma análise de cunho interpretativo.  

Segundo Denzin & Lincoln (2000), 

esse perfil de pesquisa busca compreender 

e interpretar o fenômeno, valorizando os 

significados e também requer métodos e 
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técnicas estatísticas para a sua 

compreensão.  

Como procedimentos técnicos serão 

adotados o estudo de caso porque visa gerar 

conhecimentos para a aplicação prática e 

não se restringe apenas ao levantamento de 

informações e dados, mas também de 

observações e experiências (PRODANOV 

& FREITAS, 2013). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Coleta dados e análise 

 

O processo de levantamento de dados 

foi realizado com a unificação dos 

seguintes cadastros: empresas de cunho 

cultural, expositores do museu histórico, 

artistas de eventos culturais da 

Universidade local, dados de cooperativas 

e grupos culturais não registrados no 

cadastro da prefeitura e o cadastro de 

prestadores de serviços da secretaria de 

cultura do município (SMC).   

Após a unificação dos cadastros os 

dados foram minerados utilizando a 

ferramenta SQL-Excel, o que possibilitou 

estratificar os setores culturais e suas 

especificidades. Foram então estratificadas 

as categorias culturais, conforme 

representado na Figura 05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Categorias culturais  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Ficou evidenciado que o setor de 

Artes e Espetáculo é responsável por 62% 

dos trabalhadores do setor cultural do 

município, seguido pelo setor de 

expressões culturais com 31%, criações 

culturais e funcionais com 5% e literatura 

com 2%.  

A mineração de dados foi então 

direcionada para o setor de Artes e 

Espetáculos por ter maior 

representatividade, conforme Figura 06. 

 

Figura 06: Setor de artes e espetáculos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Notou-se que a maior participação é 

de músicos com 32%, seguidos dos 

cantores com 22%, das bandas com 19% e 

depois dos atores e dançarinos com 14% e 

12% respectivamente. Esse fato se 

confirma com a efervescência dos bares e 

restaurantes da cidade, há um crescente 

62%

5%

31% 2%

Artes e Espetáculo
Criações Culturais e Funcionais
Expressões Culturais
Literatura

19%

22%

32%

12%
14%

Bandas Cantores Músicos

Dançarinos Atores
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investimento em música ao vivo tanto com 

cantores solo como também com bandas e 

instrumentistas. Também há o fato da 

cidade ser um dos berços dos festivais de 

Canto e Coral. 

 Dos músicos instrumentistas 

responsáveis por 32% dos artistas 

cadastrados do setor de Artes e Espetáculos 

foi realizada nova estratificação de dados 

conforme representado na Figura 07. 

 
  Figura 07: Músicos instrumentistas 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ficou evidenciado que 73% dos 

trabalhadores do setor cultural que 

exercem as funções de músicos 

instrumentistas tocam instrumentos de 

corda, 16% trabalham com percussão, 7% 

tocam piano/teclado e os 3% restante 

tocam instrumentos de sopro. Isso explica 

o número crescente de alunos em escolas 

de música do município que investem em 

aulas de violão, guitarra, cavaquinho, 

baixo, ukulele, dentre outros.  

Notou-se também que os artistas na 

sua maioria, trabalham na informalidade, 

não pagam impostos e não possuem 

direitos à aposentadoria ou saúde, 

conforme ilustrado na Figura 08. 

Figura 08: Formalização 
 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dos dados levantados, 88% desses 

trabalhadores exercem o trabalho de forma 

individual o que dificulta a formalização. 

Quando o trabalho é com bandas e duplas, 

a regularização se torna necessária para a 

emissão de nota fiscal e abre a 

possibilidade de participações em eventos 

públicos, conforme ilustrado na Figura 09. 

 

 Figura 09: Divisão do trabalho 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esse perfil empreendedor retrata uma 

realidade de mercado, citada por Florida 

(2011), que para haver um crescimento 

efetivo, a classe criativa não deve se 

concentrar apenas nos jovens, a 

 região deve estar aberta à todas as idades e 

experiências inovadoras.    

O aumento 800% do número de 

empresas do terceiro setor, representado 

pelas micro empresas individuais (MEI) 

desde 2009 no município, reflete no 

73%

16%

7% 3%

cordas percussão piano sopro
12%

88%

grupo individual
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aumento de arrecadação, conforme 

ilustrado nas Figuras 10 e 11. 

 
Figura 10: Número de MEIs do município 

Fonte: Portal do Empreendedor (2020) 

O PIB municipal atualmente está 

dividido nas áreas de Serviços, Indústria e 

Agropecuária conforme ilustrado na Figura 

11.  

Pode-se observar o crescimento da 

Economia Criativa comparada com os 

outros setores da economia, o que 

evidencia o   grande potencial que pode 

oferecer para impulsionar o 

desenvolvimento. 

 

 Figura 11: Distribuição do PIB  

 

 

 

 

 

  Fonte: Adaptado pelo autor - IBGE (2017) 

 

Na pesquisa documental realizada no 

CENSO de 2010 entre os anos de 2010 a 

2015, a indústria, a construção civil, saúde, 

educação mostram um perfil de 

crescimento estagnado, já as atividades 

voltadas à Economia Criativa tiveram um 

perfil ascendente de crescimento anual.   

Na Figura 12, a participação da 

Economia Criativa no PIB do município 

tende cada vez mais ser representativa e 

está diretamente ligada ao investimento no 

setor. 

Figura 12: Arrecadação municipal anual 

 
Fonte: IBGE (2020) 

 

O relatório produzido pela 

ferramenta Power BI sintetiza os dados da 

mineração realizada pelo SQL e 

disponibiliza de forma intuitiva e simples 

os dados para os gestores, conforme 

apresentado na Figuras 13 em forma de 

relatórios interativos. 

 
Figura 13: Relatório Power BI 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi realizada a análise individual do 

cadastro de cada organização e apresentado 

no relatório do Power BI, conforme Figura 

14.  
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Figura 14: Setores culturais por cadastro 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 14 expõe a divisão dos 

setores culturais dentro de cada 

organização. 

Na Figura 15 pode se observar que a 

participação de homens e mulheres variam 

de uma organização cultural para outra, o 

que evidencia os tipos de eventos que cada 

organização promove. 

 

Figura 15: Participação por gênero 

   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar que dos cadastros 

analisados o homem tem maior 

participação nos setores ligados a música e 

nos setores ligados a artesanato e artes 

plásticas a participação maior é da mulher. 

Os setores culturais do município 

estão distribuídos pelas organizações que 

promovem a cultura local: CADES, 

IMMA, FICA, MUSEU, PREFEITURA e 

a Associação CAMINHOS DO SUL DE 

MINAS.  

Essa divisão evidencia a tendência de 

cada organização promover um setor 

específico, por exemplo, a Associação 

Caminhos do Sul de Minas é voltada aos 

trabalhadores de artes manuais e 

artesanato, por isso seu gráfico só aponta o 

setor de artesanato. Conforme Figura 16. 

 

Figura 16: Caminhos do sul de minas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Museu está diretamente ligado às 

exposições de artes plásticas, conforme 

representado na Figura 17. 

 Figura 17:  Museu 

  
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O FICA é um festival de música o 

que justifica seu cadastro com o maior 

número de artistas voltados para a música, 

conforme ilustrado na Figura 18. 
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Figura 18: FICA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Prefeitura também trabalha com 

feiras e eventos e seu cadastro está voltado 

mais aos músicos e o IMMA também é 

voltado para a música por ser uma escola 

de música e arte, conforme ilustrado nas 

figuras 19 e 20. 

 

Figura 19: Prefeitura 

     
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Figura 20: IMMA 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os setores culturais do estudo estão 

divididos em 4 categorias: arte e 

espetáculo, expressão cultural, criação 

cultural e o funcional. A categoria 

funcional representa artistas que possuem 

uma profissão específica dentro da cultura, 

por exemplo: maestro, produtor, jornalista, 

etc. As divisões das categorias dos dados 

coletados estão ilustradas na Figura 21. 

 

Figura 21: Categorias culturais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No relatório do Power BI ainda 

consta uma tabela de sumário de dados 

com os valores separados por quantidade e 

porcentagem, conforme Figura 22. 

 

Figura 22: Sumário de dados por categoria 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A motivação da classe criativa se 

deve à busca constante pelo aprendizado. 

Sem o devido incentivo, o artista fica 

impedido de descobrir dentro de si e nos 

outros, uma forma diferente de expressão 

da sua criatividade, já dizia Julien (2010) 

que esta é a fonte inesgotável da inovação 

e mola propulsora do desenvolvimento. 
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 O desenvolvimento organizado não 

depende apenas da existência dos 

elementos estruturais e legislações, nem 

das boas intenções dos gestores públicos, 

envolve o modo de articulação entre as 

partes envolvidas da Economia Criativa.  

 Essa interação entre poder público e 

agentes da Economia Criativa, envolve o 

conhecimento extraído de informações 

sistematizadas que serão ferramentas de 

apoio para a geração de um projeto político 

coletivo. 

 Os relatórios gerados pela mineração 

de dados são ferramentas que auxiliam no 

direcionamento das tomadas de decisões 

com o intuito de promover as trocas de 

experiências e a maior aproximação do 

trabalhador da cultura, ao plano 

orçamentário do município. 

O quadro político atual brasileiro é 

recessivo e é em tempo de crise que 

aparecem as oportunidades de negócios. 

Cada vez mais a criatividade e flexibilidade 

vêm abrir caminhos para o 

empreendedorismo e inovação.  

A máquina pública, atuando como 

agente instigador do desenvolvimento, 

uma vez em posse de informações 

sistematizadas, poderá agilizar as suas 

ações de forma a favorecer o engajamento 

dos atores para o empreendedorismo. 

Essa atitude do poder público poderá 

trazer maior eficácia aos resultados do 

planejamento estratégico e 

consequentemente ao desenvolvimento 

local e regional. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar a evolução do déficit fiscal e da dívida pública brasileira, bem 

como de indicadores econômicos e sociais do país para analisar a relação entre o modelo de bem-estar 

social, definido na Constituição Federal de 1988, e o baixo crescimento econômico das últimas décadas. O 

texto pretende ainda comparar dados da economia brasileira com a economia de países desenvolvidos e 

emergentes para verificar a influência do grau de abertura econômica, da escolaridade, da tributação, da 

burocracia e da infraestrutura no nível de desenvolvimento do país. A análise dos dados econômicos e 

sociais permite observar que os países que adotam o modelo de governança do estado de bem-estar social 

apresentam um quadro de indicadores socioeconômicos menos promissores que aqueles de economia mais 

liberal. O artigo ainda discute as diferenças entre os modelos de governança nacional e que medidas 

poderiam ser adotadas para acelerar o crescimento da economia brasileira. 

 

Palavras Chave: Dívida Pública. Produtividade. Crescimento econômico e desenvolvimento. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to present the evolution of the fiscal deficit and the Brazilian public debt, as well as the 

country's economic and social indicators to analyze the relationship between the social welfare model, 

defined in the Federal Constitution of 1988, and low growth economic situation in recent decades. The text 

also intends to compare data from the Brazilian economy with the economies of developed and emerging 

countries to verify the influence of the degree of economic openness, education, taxation, bureaucracy and 

infrastructure on the country's level of development. The analysis of economic and social data shows that 

the countries that adopt the governance model of the social welfare state have a less promising 

socioeconomic indicator framework than those with a more liberal economy. The article also discusses the 

differences between national governance models and what measures could be taken to accelerate the growth 

of the Brazilian economy. 

 

Keywords: Public Debt. Productivity. Economic growth and development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O período compreendido entre o final 

dos anos de 1980 e o início dos anos de 

1990 foi bastante intenso em termos de 

mudanças geopolíticas e de transformações 

tecnológicas. Em 1989, após décadas de 

embates ideológicos entre países 

capitalistas e socialistas, a Queda do Muro 

de Berlim representou a evidência mais 

contundente do fracasso econômico  

do bloco socialista. A economia de países 

socialistas, em diversas ocasiões, se 

revelou incapaz de produzir riqueza sem a 

liberdade de escolha de consumidores e 

produtores.  Brown (2011) explica que a 

taxa de crescimento da economia soviética 

entrou em uma espiral de ruína desde o 

final dos anos de 1950. Todo esse enredo 

de fracasso foi coroado com o fim da União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), em 1991, fato que motivou o 

incremento das relações comerciais entre 

países dos blocos antagônicos e a expansão 

do comércio global, principalmente com a 

criação da Organização Mundial do 

Comércio em 1994 (MAIA, 2004).  

De mais a mais, o ano de 1991 foi 

especialmente importante para outra 

ruptura que transformou o mundo: a 

substituição da tecnologia analógica pela 

digital. Diversas invenções e descobertas 

tecnológicas produziram através do tempo 

uma revolução silenciosa (Ramos, 2018), 

que culmina, nesse ano, com o surgimento 

da rede mundial de computadores (World 

Wide Web), chamada de Internet. 

Simultaneamente, ocorre a primeira 

transmissão de sinal digital de celular, o 

que permitiu o surgimento da telefonia 

móvel e a troca de mensagens SMS. As 

relações entre pessoas e entre empresas 

nunca mais seriam as mesmas. Todo um 

conjunto de transformações na forma de se 

comunicar, de produzir e de distribuir 

produtos e serviços é disparado com a 

telefonia móvel e a Internet. 

A redução das barreiras ao livre 

comércio aliada à evolução e ao 

barateamento dos meios de comunicações 

e de transportes aceleram o processo de 

integração global, que se convencionou 

chamar de Globalização. Para Ianni (1995), 

a globalização é um processo complexo e 

multifacetado. Trata-se de um processo de 

integração transnacional e transcultural 

que envolve atividades humanas e não-

humanas, que tem ocorrido ao longo de 

toda história da humanidade. Em sua 

dimensão econômica, a globalização 

amplia o mercado das empresas, acirra a 

competição e potencializa a divisão do 

trabalho. O resultado é o aumento das 

opções de compra por parte do 

consumidor, a maior qualidade de produtos 

e serviços e o aumento da eficiência 

produtiva, entre outros. Dupas (2001) 

aponta o incremento nas taxas de 
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desemprego como uma consequência 

negativa da integração dos mercados 

globais. Martins (2009), entretanto, destaca 

que o fracasso das políticas 

desenvolvimentistas e intervencionistas 

adotadas em vários países ao redor do 

globo é que limitam as possibilidades de 

manifestação do ciclo de prosperidade.  

Bartholomew (2016) é mais incisivo e 

afirma que a principal variável que denota 

o fracasso do estado de bem-estar social é 

o desemprego, que cresceu mesmo com o 

aumento do gasto público. Esse modelo de 

governança foi institucionalizado após as 

Guerras Mundiais e se notabiliza por eleger 

o Estado como principal agente das 

decisões econômicas de um país.  

Bodart (2017) apresenta uma análise 

das Constituições de diferentes países e 

atesta que desde o início do século XX, elas 

têm se tornado cada vez mais lenientes com 

o compromisso de limitar o poder estatal, 

que, então, se tornou protagonista das 

mudanças sociais formuladas pelos seus 

autores. O problema é que à medida que o 

Estado assumia obrigações constitucionais, 

o espaço para as liberdades individuais e o 

direito de propriedade se estreitava. 

Porções cada vez maiores de 

regulamentações, controles e burocracia se 

faziam necessários para impor o 

planejamento central, sem contar o fardo 

da carga tributária, habitualmente nociva 

ao crescimento econômico. 

Para Constantino (2008), a 

Constituição Federal de 1988 é um reflexo 

da mentalidade paternalista dos brasileiros, 

que creem na onipresença estatal para a 

solução de todos os seus problemas. 

Almeida (2018) apresenta as críticas de 

Roberto Campos à Constituição de 88, que 

ele considerava demagógica e estatizante, 

além de ter criado um multipartidarismo 

excêntrico, que mais tarde resultaria na 

ingovernabilidade do país. O fato é que a 

social democracia institucionalizada nessa 

constituição, que promete saúde, educação, 

segurança, aposentadoria, cultura, 

esportes, infraestrutura e muitos outros 

serviços fez explodir os gastos públicos, 

que por sua vez passaram exigir dos entes 

federativos aumento da tributação e 

endividamento público. Iorio e Roque 

(2019) mostram que mesmo com a carga 

tributária próxima de 41% do PIB (dados 

de 2018), o estoque da dívida bruta 

ultrapassou a cifra de R$ 5,5 trilhões. 

Tamanha voracidade arrecadatória aliada a 

esse passivo assombroso explicam a baixa 

produtividade da economia brasileira, que, 

há décadas, se mantém na armadilha do 

baixo crescimento, com reflexos negativos 

na qualidade de vida de seus cidadãos 

(MIRANDA, 2019). 

 

Objetivos do Artigo 
 

Este artigo objetiva apresentar a 

evolução do déficit fiscal e da dívida 
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pública brasileira, em conjunto com 

indicadores econômicos e sociais, para 

atestar se o modelo de governança do 

estado de bem-estar social, definido na 

Constituição de 1988, logrou êxito em 

possibilitar aos cidadãos brasileiros uma 

qualidade de vida superior, quando 

comparado a países que adotaram o modelo 

de governança liberal. 

 

Metodologia 
 

A metodologia utilizada nesse artigo 

é a Pesquisa Explicativa, onde se pretende 

identificar os fatores que, a partir da Carta 

Magna brasileira reduzem a eficiência da 

economia brasileira, e, portanto, mantêm o 

baixo crescimento econômico e o 

subdesenvolvimento do país. 

 

2. O ESTADO DE BEM-ESTAR 

SOCIAL 

 

Schumpeter (1909) define o estado 

de bem-estar social como uma organização 

política que coloca o Estado como agente 

da promoção social e organizador da 

economia. Nesse caso, o Estado torna-se 

responsável por fornecer diversos serviços 

públicos como saúde, educação e 

segurança, com o pressuposto de assistir os 

cidadãos de baixa renda. Embora a 

democracia tenha sido criada no século V 

a.C., em Atenas, na Grécia, a democracia 

atual, com sufrágio universal, é obra 

recente. É nessa democracia representativa 

que o estado de bem-estar social encontrou 

a circunstância ideal para sua difusão.  

Hoppe (2014) mostra que a 

participação dos Estados Unidos na 

Primeira Guerra Mundial foi decisiva para 

a substituição definitiva do modelo de 

governo da monarquia pela república 

democrática, especialmente na Europa e 

países ocidentais. Assim, para este autor, 

inicia-se um processo global de 

transferência de renda de agentes 

econômicos mais produtivos para os menos 

produtivos. A produtividade e a poupança 

são preteridas em favor da burocracia 

estatal e do consumo. O modelo de 

governança do estado de bem-estar social 

ganha força como provedor de serviços 

públicos sustentado pela tributação do 

setor privado. Entretanto, Geller (2019) 

alerta que sem crescimento populacional 

ou aumento constante de produtividade, o 

estado de bem-estar social é insustentável.  

O problema é que o aumento da 

longevidade, a redução da natalidade e a 

onipresença estatal contribuem para o 

aumento dos gastos públicos e redução da 

eficiência econômica, o que limita a 

geração de riqueza. 

Carrino (2017) adverte que ao 

contrário do que é prescrito na teoria do 

multiplicador keynesiano, o aumento dos 

gastos do governo não estimula a demanda, 

mas gera maior carga tributária, maior 

inflação e aumento do endividamento 
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público. Portanto, o protagonismo estatal 

no estado de bem-estar social, ao contrário 

de suas intenções, não parece produzir 

melhor qualidade de vida para as 

populações. Pelo contrário, o excesso de 

gastos públicos tem sido apontado como a 

principal causa da estagnação da 

produtividade e do crescimento econômico 

em diversos países (MITCHELL, 2019). 

O quadro 1 apresenta a evolução dos 

gastos públicos como percentual do PIB, 

em diferentes países. É possível notar que 

a partir da adoção maciça do estado de 

bem-estar social, na década de 1960, os 

gastos públicos mais que duplicam, com 

reflexo no aumento da tributação sobre o 

setor produtivo. 

 

 Quadro 1: Gastos governamentais como % do PIB 
 Países 1870 1920 1960 1980 1990 2000 2009 

Alemanha 10,0% 25,0% 32,4% 47,9% 45,1% 45,1% 47,6% 

Áustria 10,5% 14,7% 35,7% 48,1% 38,6% 52,1% 52,3% 

Canadá  - 16,7% 28,6% 38,8% 46,0% 40,6% 43,8% 

Espanha  - 8,3% 18,8% 32,2% 42,0% 39,1% 45,8% 

EUA 7,3% 12,1% 27,0% 31,4% 33,3% 32,8% 42,2% 

França 12,6% 27,6% 34,6% 46,1% 49,8% 51,6% 56,0% 

G. 
Bretanha 9,4% 26,2% 32,2% 43,0% 39,9% 36,6% 47,2% 

Itália 13,7% 30,1% 30,1% 42,1% 53,4% 46,2% 51,9% 

Japão 8,8% 14,8% 17,5% 32,0% 31,3% 37,3% 39,7% 

Suécia 5,7% 10,9% 31,0% 60,1% 59,1% 52,7% 52,7% 

Suíça 16,5% 17,0% 17,2% 32,8% 33,5% 33,7% 36,7% 

Média 10,5% 18,5% 27,7% 41,3% 42,9% 42,5% 46,9% 

Fonte: Mitchell (2019) - Adaptado pelo autor     

  

Mitchell (2019) argumenta que ao 

contrário do que se possa imaginar, o 

aumento dos gastos governamentais nesses 

países e em todos aqueles que adotam o 

modelo do estado de bem-estar social não 

necessariamente resultou em 

enriquecimento ou melhoria de indicadores 

sociais, pois, todos os países retratados no 

quadro 1 eram considerados desenvolvidos 

antes de 1960. Por outro lado, McTigue 

(2018) mostra que a austeridade fiscal, a 

redução da interferência estatal na 

economia e as desregulamentações 

adotadas na Nova Zelândia, a partir de 

meados da década de 1980, aumentou a 

produtividade da economia e levou aquele 

país a posições de destaque nos rankings de 

indicadores econômicos e sociais. 

Geller (2017) cita o Chile, que assim 

como a Nova Zelândia, a Irlanda e a Suíça, 

optou por um modelo de governança mais 

liberal, com liberdade de comércio 

internacional e ausência de barreiras à 

importação de bens. O resultado dessa 

escolha é a melhor alocação de recursos e 

o baixo custo dos produtos, com elevação 

do padrão de vida da população. Rallo 

(2014) apresenta as transformações 

econômicas e sociais materializadas nos 

países bálticos da Lituânia, Estônia e 

Letônia, após medidas de limitação do 

gasto público, liberalização do setor 

privado e redução da ingerência estatal na 

economia. Com efeito, houve uma 

verdadeira revolução produtiva. A 

estabilidade decorrente de orçamentos 

equilibrados elevou a confiança dos 

investidores e ampliou a taxa de poupança. 

A taxa de desemprego arrefeceu e a 

atividade econômica floresceu. 

O gráfico 1 apresenta a evolução da 

carga tributária no Brasil e em países que 

adotam o modelo de governança do Estado 
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de bem-estar social e em países mais 

liberais. É possível observar que a carga 

tributária na França e no Brasil aumenta a 

partir da década de 1990. Nos Estados 

Unidos e na Suíça, a tributação se mantém 

em torno de 25% do PIB. No Chile, país de 

economia mais liberal, a tributação se 

mantém próxima de 20% do PIB, portanto, 

abaixo dos demais países. Na Estônia, há 

redução da carga tributária, seguida de 

estabilidade. 

 
Gráfico 1: Evolução recente da carga tributária em 

países selecionados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da OCDE 

e do Tesouro Nacional 

 

Apesar da amostra reduzida de 

países, o gráfico 1 confirma que o aumento 

dos gastos governamentais é a principal 

causa do aumento da tributação. 

Bernardino (2015) utiliza a Curva de Laffer 

para explicar que o aumento da fiscalidade 

nem sempre resulta em maior receita fiscal. 

A partir de um determinado grau de 

taxação, a relação entre tributação e 

arrecadação se torna inversa, com prejuízo 

dos cofres públicos. Isso ocorre porque o 

excesso de tributos reduz a produtividade 

da economia, os investimentos e a geração 

de empregos e renda, com perda de 

arrecadação. 

Na impossibilidade de aumentar a 

carga tributária indefinidamente e pela 

inviabilidade de emitir moeda, os governos 

social-democratas resolveram eleger o 

endividamento como opção à manutenção 

do Estado de bem-estar social, 

diferentemente dos liberais que acreditam 

nas soluções de mercado. Assim, a dívida 

pública dos primeiros segue ascendente, 

asfixiando ainda mais o setor produtivo. 

Não é surpresa, portanto, que os países de 

maior gasto público e menor liberdade de 

iniciativa são aqueles com maior carga 

tributária e maior dívida pública, como é o 

caso da França. O contratempo nesse caso 

é que quanto maior o tamanho do Estado e 

suas regulamentações, menor a 

probabilidade de inovação e o 

desenvolvimento de novos negócios.  

Assim, no médio e no longo prazo, o 

ciclo virtuoso da prosperidade torna-se 

cada vez mais eventual. A taxa de 

poupança encolhe e os investimentos 

rareiam. O desemprego se eleva e a 

inflação se torna renitente, exigindo aperto 

monetário. Evidentemente que nessas 

condições, a qualidade de vida fica 

comprometida e o saldo do estado de bem-
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estar social se revela o exato oposto de sua 

intenção.    

 O gráfico 2 confirma a premissa de 

Molyneux (2009) de que o Estado 

inevitavelmente cresce se não houver a 

vigilância permanente da sociedade para 

limitá-lo. O aumento dos gastos públicos e 

da dívida pública em percentual do PIB 

sugere que o Estado não tem cumprido a 

sua função de servir à sociedade, mas essa, 

é que tem sustentado um Estado cada vez 

mais inchado, ineficiente e implacável 

contra a criação de riqueza. 

 
Gráfico 2: Evolução recente da dívida pública em 

países selecionados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da OCDE 

e do Banco Central 

  

Os dados dos países apresentados no 

gráfico 2, com exceção da Suíça e da 

Estônia, confirmam a dificuldade de conter 

o crescimento do Estado. 

  

3. O SURGIMENTO DO ESTADO E A 

DIFICULDADE MANTÊ-LO SOB 

CONTROLE 

 

A escassez acompanha o homem 

desde o início dos tempos. Por gerações 

tem sido preciso usar dos talentos, do 

raciocínio, da inventividade e da 

colaboração para transformar o ambiente 

inóspito em que se vive em um espaço de 

maior segurança e conforto, onde a 

sobrevivência seja menos improvável. Por 

isso, o desafio basilar da existência humana 

é aceitar a limitação dos recursos e refletir 

sobre suas decisões, de modo a otimizar a 

valia dos bens naturais disponíveis. Com o 

tempo, as aldeias e os povoados 

descobriram a importância das trocas e da 

divisão do trabalho. Cada grupo se 

concentrava na atividade que dominava e o 

fruto do trabalho era comercializado com 

outros grupos. O resultado desse processo 

é a agilidade na produção, a melhoria da 

qualidade do produto e a otimização do uso 

dos recursos escassos. Ou seja, o homem 

descobriu que a especialização e a 

liberdade para realizar trocas comerciais 

aumentavam a produtividade e produziam 

riqueza. Também entendeu que a 

acumulação de capital é uma poderosa 

alavanca para multiplicar a riqueza criada, 

expandir a produtividade e estimular a 

inovação. 

Todavia, uma ruptura no curso da 

história humana fez surgir o Estado, que é 

um sistema de organizações políticas e 

sociais com a pretensão de organizar a vida 

em sociedade. O filósofo Thomas Hobbes 
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justifica a existência do Estado e o 

monopólio da força legítima para evitar a 

guerra de todos contra todos, uma vez que 

os agrupamentos de seres humanos 

ficavam cada vez maiores e mais propensos 

ao conflito. 

Hoppe (2016), por sua vez, 

argumenta que a existência do Estado é 

uma contradição jurídica que não se 

sustenta diante da lógica. O autor pondera 

que o Estado é constituído por homens e foi 

criado para controlar e regulamentar a 

sociedade, mas pergunta: “quem controla e 

regula o Estado? ”.  

Rothbard (2011) complementa esse 

raciocínio mostrando que enquanto o poder 

social (do domínio do homem sobre a 

natureza) suplantava o poder estatal, as 

forças criativas e produtivas do homem 

elaboravam novas formas de transformar a 

natureza em seu benefício. Porém, quando 

o Estado suplanta o poder social, ele acaba 

confiscando os frutos da criatividade e do 

esforço humano para os seus próprios fins.  

Por isso Molyneux (2009) reitera que 

nenhum limite constitucional é capaz 

manter um Estado mínimo. 

Invariavelmente, após um certo tempo, o 

Estado volta a se agigantar. Esse processo 

faz aumentar as despesas públicas, a 

tributação sobre o setor produtivo e, por 

fim, o endividamento, que compromete a 

capacidade futura de geração de riqueza. 

É nesse contexto que esse artigo 

pretende avaliar o crescimento do Estado 

brasileiro, especialmente após a 

Constituição de 1988, para ratificar o tema 

em tela de que, o protagonismo estatal traz 

mais dano à sociedade que o ambiente de 

livre mercado. 

 

4. A EXPANSÃO ESTATAL E A 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA 

PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A análise da realidade brasileira 

corrobora a preocupação dos autores 

liberais. Afinal de contas, como seria 

possível explicar o subdesenvolvimento de 

um país tão rico em recursos naturais, de 

grande população e de dimensões 

continentais? O que mantém o Brasil cativo 

na armadilha do baixo crescimento? 

Garschagem (2015) faz uma revisão 

histórica do processo de estatização da 

sociedade brasileira. O autor mostra que 

apesar dos lampejos de desenvolvimento 

de um ambiente comercial livre e 

empreendedor no Brasil colônia, a coroa 

portuguesa adotou desde os primórdios, 

uma política intervencionista que impediu 

a prosperidade do país.   

Além, é claro, de incutir uma cultura 

estatista e patrimonialista, que persevera 

até os dias atuais. A análise histórica das 

decisões de governos permite perceber que 

a interferência estatal na vida privada, no 
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passado e no presente, tenta enquadrar o 

modo de vida do brasileiro à ideologia no 

poder e aos projetos dos grupos de pressão, 

que passam a ditar os rumos da sociedade. 

Assim, não apenas a esfera econômica fica 

ao alcance dos tentáculos do Leviatã 

estatal, mas até os costumes e as demais 

áreas da vida do cidadão são alvo da 

ambição burocrata.  

A obra de Garschagem esclarece que 

o estatismo brasileiro é uma realização 

secular, que atravessa o positivismo do 

século XIX, o coronelismo da República 

Velha, o populismo de Getúlio Vargas, o 

desenvolvimentismo do Regime Militar, e 

se consolida com a Constituição de 1988. 

Orleans e Bragança (2017) assegura que, 

embora o país tenha um povo inventivo, 

suas leis e constituições não reconhecem o 

espírito empreendedor do brasileiro. Para 

este autor, a Constituição de 1824, a 

primeira do Brasil independente, inspirada 

na Constituição americana, limitava o 

poder estatal. Porém, as Cartas 

Constitucionais seguintes foram 

progressivamente restringindo a iniciativa 

individual ao conceder atribuições e 

primazia à autoridade pública, em 

detrimento das decisões autônomas e 

descentralizadas. 

A fé desmesurada no planejamento 

central é, portanto, a causa fulcral da 

estagnação do Brasil, da América Latina e 

de todos os países que adotam esse modelo 

de governança. Por mais qualificado que 

seja o corpo administrativo da autoridade 

central, é racionalmente impossível que as 

decisões dos burocratas sejam mais 

eficientes que as decisões de milhões de 

indivíduos, cada qual com necessidades, 

problemas e circunstâncias diferentes. Por 

isso que quanto menor o grau de liberdade 

de uma sociedade, menos inteligente é a 

alocação dos recursos escassos.  

Qual a lógica de se pagar para o 

Estado ser o intermediário na contratação 

de serviços médicos, serviços 

educacionais, planos de aposentadorias, 

entre outros? Contra-argumentar que sem o 

assistencialismo estatal a classe mais pobre 

estaria desassistida é completamente 

inconsistente com a realidade observável. 

Países como Hong Kong, Nova Zelândia, 

Cingapura, Suíça, Coréia, Estônia e outros 

alcançaram um padrão de vida superior não 

por consequência da tutela do Estado, mas 

sim, por sua segurança jurídica e 

institucional, respeito à propriedade 

privada, baixa tributação, livre comércio 

com estrangeiros, facilidades de 

empreender e pouca regulação (Rallo, 

2017).   

No Brasil, ao contrário dos países 

citados, desde a Constituição de 1988, a 

interferência estatal na vida privada só 

aumentou. O relatório Doing Business 

2020 do Banco Mundial coloca o Brasil na 

posição 124ª, entre 190 países, quando 
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analisa o ambiente de negócios do país 

(Endeavor, 2019). O país é destaque 

negativo no que diz respeito aos custos, aos 

procedimentos e ao tempo para se abrir um 

negócio. As 1.500 horas/ano despendidas 

no compliance tributário mantém o Brasil 

como pior país do mundo na complexidade 

para pagamento de tributos. A resolução de 

insolvência de empresas também se 

destaca negativamente. A demora para a 

recuperação de créditos aumenta o custo 

transacional, encarece o custo do capital, 

adiciona riscos ao processo empreendedor, 

reduz investimentos, e claro, dificulta a 

geração de novos empregos.  

   O Estado mastodôntico concebido 

pela Carta Magna de 1988, com seu 

excesso de regulamentação, tributos 

pungentes e burocracia desmedida, 

acorrenta a produtividade da economia 

brasileira, prejudica o empreendedorismo e 

bloqueia a inovação. Nessa conjuntura, a 

produtividade se exaure e a geração de 

riqueza perde forças. É isso que retrata o 

gráfico 3, quando se compara a 

Produtividade Total dos Fatores (PTF) da 

economia brasileira a de outros países.  Nos 

últimos anos, ao contrário do Chile e da 

Coreia, por exemplo, a produtividade 

brasileira piorou em relação à americana 

(índice 1). Entre outros motivos destacam-

se a falta de inserção tecnológica na 

produção e a capacitação deficiente da mão 

de obra. 

Gráfico 3: Produtividade total dos fatores de países 

selecionados, compara à produtividade dos Estados 

Unidos (1)

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da Penn 

World Table 9 

 

O Portal Exame (2016) apresenta um 

estudo do economista Naercio Menezes, 

que mostra a produtividade da mão de obra 

brasileira, estagnada desde 1985. Sem 

evolução da produtividade, a atividade 

econômica também permanece 

estacionada. Como o Estado continua 

crescendo, a receita tributária não é 

suficiente para sustentá-lo. Resta, então, o 

endividamento público, que acaba por 

comprometer o desenvolvimento atual e 

futuro do país. 

 

Gráfico 4: Evolução das receitas e despesas 

primárias  

 
Fonte: Tesouro Nacional Transparente (2020) 
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O gráfico 4 mostra a evolução das 

Receitas e das Despesas primárias do 

Governo Central, corrigidas pela inflação 

(IPCA - Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo). As despesas primárias 

representam os gastos públicos, exceto o 

dispêndio com o pagamento dos juros da 

Dívida Pública. Nesse gráfico é possível 

observar que à medida que os gastos 

públicos crescem, a receita aumenta na 

mesma proporção até 2014. A partir de 

então, as despesas superam a arrecadação 

federal, que não é mais suficiente para 

fazer frente sequer às despesas correntes. 

Assim, a dívida pública que já vinha em 

trajetória crescente, dispara, conforme 

retratado no gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Evolução do estoque da dívida pública 

federal 

 
Fonte: Tesouro Nacional Transparente (2020) 

 

A combinação de déficit fiscal 

elevado, dívida pública em trajetória 

ascendente e carga tributária restringente é 

tóxica para a atividade econômica. Surgem 

pressões para novos apertos tributários, 

aumenta o nível de risco para novos 

investimentos, cresce a volatilidade da taxa 

de câmbio. Natural que, então, a economia 

cresça muito aquém de seu potencial, com 

prejuízo do empreendedorismo, da 

inovação e da geração de empregos. 

Ambiente congruente com a degradação 

dos indicadores sociais. 

O quadro 2 apresenta o resultado 

fiscal brasileiro, a carga tributária e a 

dívida pública geral em função do PIB e 

ainda as taxas de crescimento do PIB e do 

PIB per capita. É possível observar que 

mesmo com uma carga tributária elevada, 

o resultado nominal das contas públicas, 

que envolve o pagamento dos juros da 

dívida pública, é negativo. Isto é, a 

arrecadação de tributos não é suficiente 

para sustentar os gastos públicos. A partir 

de 2014, com o início da crise econômica e 

a decisão governamental de aumentar 

ainda mais os gastos públicos, até mesmo o 

resultado primário se torna deficitário. 

Assim, deixa de existir receita tributária 

para pagar os juros da dívida pública. 

Logo, a essa dívida entra em uma trajetória 

ascendente, conforme mostrado no gráfico 

5. A consequência na atividade econômica 

é imediata, conforme os dados de 

crescimento do PIB, no quadro 2. O país 

entra em uma grave crise econômica e 

mesmo com gastos públicos elevados a 

economia não reage. O PIB per capita 

despenca incríveis 9% de 2014 para 2017 

e, então, segue em uma trajetória de 

crescimento pífio. 
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Quadro 2: Resultado fiscal, dívida pública e 

crescimento do PIB 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do 

Tesouro Nacional Transparente (2020) 

 

O Estado de bem-estar social 

brasileiro, com gastos públicos elevados, 

não é capaz de preservar a renda de seus 

cidadãos na crise, nem de fazê-la crescer de 

forma sustentada, quando há reversão 

positiva do ciclo econômico. Para 

confirmar essa tese, a próxima seção desse 

artigo pretende analisar se a implantação da 

constituição, que consolidou o Estado 

regulador, a partir de 1988, foi capaz de 

melhorar os indicadores econômicos 

sociais do Brasil no sentido pretendido. 

 

5. DADOS SOCIOECONÔMICOS E A 

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A análise dos dados 

socioeconômicos da realidade brasileira 

nesses últimos trinta anos corrobora a 

preocupação de economistas liberais de 

que o modelo do estado de bem-estar social 

é incapaz de promover melhorias 

significativas na qualidade de vida da 

população. 

Na educação, por exemplo, apesar do 

aumento de gastos públicos na área, 

conforme apresenta Mendes (2015), o 

Brasil continua patinando no Teste PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes). O quadro 3, elaborado a partir 

da nota geral de cada país nas quatro 

últimas edições do teste PISA, mostra a 

incapacidade da educação brasileira em 

preparar sua juventude para o nível de 

competição produtiva equivalente àquele 

encontrado nos países desenvolvidos. 

Rachewsky (2019) cita ainda a 

existência de um abismo cognitivo entre o 

ensino da rede pública e da rede privada, 

resultado de um modelo de educação 

progressiva, sem foco na inovação, no 

desenvolvimento de talentos ou na 

qualificação da mão de obra para o 

mercado de trabalho, e muito mais 

interessado em difundir ideias coletivistas 

e manter privilégios corporativos. 

 

Quadro 3: Resultado geral do teste PISA - países 

selecionados  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da OCDE 

(2020) 

 

O gráfico 6 mostra que o modelo 

educacional brasileiro foi incapaz de 

aumentar a escolaridade no ritmo 

necessário para o desenvolvimento do país, 

como ocorreu na Coreia, que na década de 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Resultado Primário 2,13% 2,19% 2,29% 1,27% 2,03% 2,13% 1,79%

Resultado Nominal -3,09% -2,19% -0,80% -3,22% -1,18% -2,00% -1,27%

Carga Tributária 33,36% 33,95% 34,11% 33,14% 33,56% 35,31% 35,86%

Dívida Pública 55,48% 56,72% 55,98% 59,21% 51,77% 51,27% 53,67%

Crescimento % PIB 3,96% 6,07% 5,09% -0,13% 7,53% 3,97% 1,92%

Crescimento % PPC 2,80% 5,01% 4,05% -1,11% 6,54% 3,02% 1,00%

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Resultado Primário 1,41% -0,35% -1,95% -2,54% -1,80% -1,69% -1,23%

Resultado Nominal -2,07% -4,70% -8,57% -7,62% -6,98% -6,19% -5,50%

Carga Tributária 35,95% 32,42% 32,02% 32,16% 32,32% 33,15% 33,17%

Dívida Pública 51,54% 56,28% 65,50% 69,84% 73,74% 76,53% 75,79%

Crescimento % PIB 3,00% 0,50% -3,55% -3,28% 1,32% 1,32% 1,14%

Crescimento % PPC 2,13% -0,39% -4,35% -4,08% 0,54% 0,50% 0,85%

Teste PISA 2009 2012 2015 2018

Alemanha 497 508 509 498

Argentina 398 396 - 402

Austrália 515 512 503 503

Brasil 412 407 407 413

Chile 449 441 459 452

Coreia 539 536 517 514

Estados Unidos 500 498 497 505

Estônia 501 516 519 523

Finlândia 536 524 526 520

Japão 520 538 516 504

México 425 424 423 420

 Suíça 501 509 492 484
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1960 tinha escolaridade equivalente à 

brasileira e hoje alcança 12,1 anos de 

estudo. No Brasil, os atuais 7,8 anos de 

escolaridade média é um índice muito 

abaixo da maioria dos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Portanto, se a educação brasileira falha em 

preparar a mão de obra para o mercado de 

trabalho, por falta de foco, por baixa 

qualidade e por insuficiência de tempo em 

sala de aula, torna-se compreensível a 

estagnação da produtividade laboral. As 

consequências previsíveis do modelo de 

educação predominantemente estatal são a 

baixa capacidade de inovação industrial, 

empreendedorismo anêmico, restrita 

proatividade da mão de obra, renda 

mediana e parcos investimentos 

produtivos.   

 

Gráfico 6: Evolução da escolaridade média de 

países selecionados 

 
Fonte: Our world in data - Oxford University 

(2020) 
 

 

Na saúde, o quadro não difere muito 

daquele retratado na educação. Apesar da 

redução da taxa de mortalidade infantil, 

mostrada no gráfico 7 e da elevação da 

expectativa de vida (gráfico 8), o Brasil 

continua tendo resultados incompatíveis 

com a posição de 9ª maior economia do 

mundo. 

 

Gráfico 7: Evolução da taxa de mortalidade infantil 

em países selecionados 

 
Fonte: Our world in data - Oxford University 

(2020) 

  

Certamente a baixa eficiência da 

gestão estatal de hospitais públicos, da 

segurança pública, da infraestrutura de 

estradas e do saneamento básico 

contribuem para esses números, aquém do 

esperado para um país de tamanha 

potencialidade. Há problemas ainda com 

doenças endêmicas, como a dengue, a 

malária e a febre amarela, elevados índices 

de violência, trânsito caótico nas grandes 

cidades, meios de transportes inadequados, 

previdência deficitária, corrupção e vários 

outros. Muitos desses problemas são 

causados pela insistência em um modelo de 

governança que elege a iniciativa estatal 

como preferencial na provisão de serviços, 

em detrimento da maior eficiência e 

inovação da iniciativa privada. 

 

 

Gráfico 8:  Evolução da expectativa de vida em 

países selecionados 



Dívida pública brasileira e o baixo crescimento econômico decorrente do modelo de governança do estado de bem-

estar social 

 

37 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.20, n.1, p.37-41, 2020 

 

 
 Fonte: Our world in data - Oxford University 

(2020) 

 

O quadro 4 mostra que apesar da 

posição de destaque entre as 10 maiores 

economias do planeta, o Brasil apresenta 

um Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) incompatível com seu potencial de 

crescimento e com sua elevada carga 

tributária. Países como o Chile, Estônia e 

Coreia de economia muito mais livres da 

onipresença estatal têm colhido resultados 

socioeconômicos muito mais satisfatórios. 

A posição 144ª entre 180 países avaliados 

pelo Índice de Liberdade Econômica da 

Heritage Foundation mostra como o 

Estado brasileiro limita a livre atuação da 

iniciativa privada na produção de bens, no 

fornecimento de serviços e na criação de 

soluções para o benefício dos cidadãos 

brasileiros. 

A forte correlação entre a liberdade 

econômica e desenvolvimento humano 

(Silva, 2017) sugere que se o Brasil quiser 

melhorar a qualidade de vida de seus 

cidadãos, deverá trocar o modelo de 

governança do estado de bem-estar social 

por um modelo mais liberal, onde a 

influência estatal seja reduzida ao nível 

mínimo necessário e suficiente. Não é por 

acaso, portanto, que países mais livres 

como a Austrália, Suíça e Nova Zelândia 

estejam entre os mais desenvolvidos e os 

de maior qualidade de vida. Os dados 

mostram que de fato, a liberdade se traduz 

em prosperidade e qualidade de vida. 

 

Quadro 4: Posição pelo tamanho do PIB, carga 

tributária como % do PIB, ranking do indice de 

liberdade econômica e do IDH de países 

selecionados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da 

Heritage Foundation, countryeconomy.com, 

OCDE e PNUD (2020) 

 

6.  CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira de 

1988 consagrou o modelo do estado de 

bem-estar social como a solução definitiva 

para que o país alcançasse o tão esperado 

nível de desenvolvimento. A Carta Magna 

foi promulgada prometendo a melhoria da 

qualidade de vida a partir da atuação direta 

do aparato estatal. Então, o Estado 

brasileiro assumiu formalmente a 

responsabilidade por entregar serviços 

como saúde, educação, segurança e 

aposentadoria, entre outros, a todos os 

brasileiros. Porém, tudo indica que não 

houve a menor preocupação com o cálculo 

Países PIB (2018) Carga Tributária (% PIB) ILE (2020) IDH (2014)

Alemanha 4º 41,3% 27º 6º

Argentina 25º 28,8% 149º 40º

Austrália 14º 28,5% 4º 2º

Brasil 9º 36,6% 144º 75º

Chile 41º 21,1% 15º 42º

Coréia 10º 24,3% 25º 17º

Estados Unidos 1º 26,4% 17º 8º

Estônia 98º 33,2% 10º 30º

França 6º 42,2% 64º 22º

Japão 3º 31,4% 30º 20º

México 15º 16,1% 67º 74º

Nova Zelândia 52º 32,7% 3º 9º

Suíça 20º 28,1% 5º 3º
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do custo que a onipresença estatal 

encravaria nas costas do setor produtivo da 

economia. Para piorar, a junção do 

patrimonialismo histórico, do improviso, 

da esperteza e do corporativismo sindical 

fez do Estado brasileiro um organismo 

avesso à eficiência e à inovação. As 

práticas de meritocracia, uso de 

indicadores de eficiência e de resultados, 

há muito adotadas no setor privado, são 

refutadas em nome da estabilidade no 

emprego e da manutenção de supostos 

direitos inalienáveis, suportados, é claro, 

pela elevada tributação sobre os agentes 

produtivos. 

Assim, à medida que o Estado se 

distendia para controlar praticamente todas 

as atividades econômicas existentes, o 

contingente de servidores inchava e a folha 

salarial abarcava praticamente toda a 

receita tributária que respingava nos cofres 

públicos. O crescimento do estamento 

burocrata, o apadrinhamento político e as 

forças corporativas sindicais trabalhavam 

sem descanso por mais regulamentações, 

mais privilégios e, claro, mais tributação 

em nome da expansão dos benefícios 

sociais. Não demorou para que a taxação 

fosse insuficiente para sustentar a 

voracidade do Leviatã estatal.   Sem a 

possibilidade de imprimir moeda para 

alimentar as despesas públicas correntes 

que cresciam sem descanso, restou 

pendurar a conta da gastança nas costas das 

gerações futuras. Então, o endividamento 

público irrompe, trazendo graves restrições 

ao investimento, à atividade 

empreendedorial e à geração riqueza. 

Assim, o Estado-grande se transforma no 

principal responsável pelo baixo 

crescimento econômico, pela baixa 

produtividade e estagnação do IDH 

brasileiro. 

O excesso de burocracia, a 

insegurança jurídica, a mão de obra pouco 

qualificada, a tributação aguda e o elevado 

endividamento público são todos sintomas 

do exagero estatal e, ao mesmo tempo, são 

causas da acanhada produtividade da 

economia, que limita investimentos e 

restringe a geração de novos negócios. 

Compreensível que nesse cenário o 

desemprego seja elevado, que a moeda seja 

desvalorizada e que a inflação seja de 

difícil controle. O resultado final é um 

nível de desenvolvimento muito abaixo do 

potencial do país e qualidade de vida 

comparável a países muito mais pobres e 

desprovidos de riquezas naturais.  

Naturalmente que a situação 

retratada nesse artigo seja reversível. 

Contudo, é necessário, antes de mais nada, 

uma mudança de mindset. São décadas, 

talvez séculos, de uma cultura de 

dependência do Estado, de aversão à 

competição internacional e de 

incapacidade de aceitar a liberdade 

econômica como a chave para a 
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prosperidade. Todos os países que ousaram 

enfrentar o corporativismo estatal e 

delimitaram o alcance de sua autoridade, 

preservando a liberdade e a 

responsabilidade dos agentes privados, 

alcançaram maior prosperidade, conforto e 

bem-estar. É nesse sentido que conhecer as 

consequências de curto, de médio e de 

longo prazo das decisões econômicas deve 

servir de alerta a empresários, 

empreendedores e cidadãos comuns, para 

que a lógica e a racionalidade econômica 

prevaleçam no momento da tomada de 

decisão. A teoria e o empirismo mostram 

que as decisões descentralizadas são muito 

mais eficientes para alocar os recursos 

escassos, de forma a aumentar o bem-estar 

da população, ao trazer-lhe conforto e 

prosperidade. 
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RESUMO 

 

A internet, na atualidade, disponibiliza inúmeros gêneros discursivos/textuais denominados multimodais, 

devido as suas diferentes formas de representação.  A Base Nacional Comum Curricular (2018) orienta os 

professores de língua portuguesa quanto ao tratamento das práticas leitoras e escritoras com vistas a uma 

análise acerca das novas formas de interação e de compartilhamento de textos, de modo a ampliar as 

possibilidades de participação do estudante na cultura digital, nos multiletramentos. Tem-se como objetivo 

geral analisar os gêneros multimodais quanto à ressignificação no ensino da leitura e da escrita em língua 

portuguesa. Dessa forma, este artigo consiste em uma revisão bibliográfica, de natureza qualitativa, acerca 

dos gêneros multimodais como novas configurações linguísticas para o desenvolvimento das habilidades 

leitoras e escritoras dos indivíduos, com o intuito de ampliar os conhecimentos, reflexões e discussão sobre 

o tema. A pesquisa buscou aportes teóricos sobre os estudos do gênero em Bakhtin (2000), Marcuschi 

(2000, 2002), aportes teóricos quanto ao texto em Koch (2002, 2010), em relação à teoria da 

multimodalidade com Rojo (2009, 2012), Santaella (2003), Dionísio (2006), e ao ensino de leitura e escrita 

na escola com Zilberman (2009), Soares (2001, 2003), Kaufman e Rodriguez (1995), entre outros 

estudiosos e documentos oficiais. Constata-se que cabe ao professor aprimorar o conceito de letramento 

que traz consigo, e ser um mediador entre a multiplicidade de textos da cultura digital e o aluno. 

 
                                     Palavras-chave: Gêneros Multimodais. Leitura. Multiletramento. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Internet, nowadays, offers numerous discursive/textual genres called multimodal, due to their different 

forms of representation. The Common National Curriculum Base (2018) guides Portuguese-speaking 

teachers in the treatment of reading and writing practices with a view to an analysis of new forms of 

interaction and text sharing, in order to broaden the possibilities of student participation in the digital 

culture, in multiletering. Its general objective is to analyze the multimodal genres regarding the 

resignification in the teaching of reading and writing in the Portuguese language. Thus, this article consists 

of a bibliographic review, of qualitative nature, about the multimodal genres as new linguistic 

configurations for the development of the reading and writing skills of individuals, with the aim of 

expanding the knowledge, reflections and discussion on the subject The research sought theoretical 

contributions on gender studies in Bakhtin (2000), Marcuschi (2000, 2002), theoretical contributions 

regarding the text in Koch (2002, 2010), in relation to multimodality theory with Rojo (2009, 2012), 

Santaella (2003), Dionísio (2006)and teaching reading and writing at school with Zilberman (2009), Soares 

(2001, 2003), Kaufman and Rodriguez (1995), among other scholars and official documents. It is verified 

that it is up to the teacher to improve the concept of Alignment that he brings with him and to be a mediator 

between the multiplicity of texts of the digital culture and the student. 

 

Keywords: Multimodal Genres. Reading. Multiletramento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A língua, tanto falada quanto escrita, 

nos serve para que possamos nos 

comunicar e para que possamos atingir o 

melhor desempenho na vida social. Tardif 

(2002) pontua como plural e temporal o 

saber dos professores, pois são adquiridos 

no contexto de prática, formação 

profissional, história de vida e que ensinar 

supõe aprender a ensinar e aprender a 

dominar de forma progressiva os saberes 

necessários à realização do trabalho 

docente. Dessa forma, o ofício do educador 

na contemporaneidade está em ser capaz de 

utilizar os saberes científicos, técnicos, 

artísticos, culturais, lógicos, tecnológicos e 

filosóficos para que os educandos se 

apropriem desses vários saberes. Isto 

porque o aprendizado dos vários usos 

possíveis da linguagem propicia ao 

indivíduo liberdade de socializar-se 

conscientemente e de forma eficaz. 

 O ensino e aprendizagem da língua 

materna deve, por isso, ter como objeto a 

produção de sentido que se dá por meio de 

discursos e de sua manifestação material, 

os textos. A produção de sentido por meio 

de textos se dá não apenas a partir dos 

elementos formais da língua - combinações 

de sons, palavras e estruturas - mas da 

relação dessas expressões com a situação 

comunicativa concreta e com o sistema 

cultural de representação da realidade. 

 Atualmente, os avanços das novas 

tecnologias digitais mudaram, 

transformaram os modos de comunicação 

entre os indivíduos, repercutindo de 

maneira direta no ensino da leitura e da 

escrita no ambiente escolar, pois 

demandam novas formas de pensar, ler, 

escrever e se comunicar. As mudanças 

ocorrem em nossas vidas e a tecnologia 

modifica nossa percepção da realidade e 

nossa relação com o mundo, com o tempo 

e com o espaço. Ante a este fato, a escola 

precisa intervir de modo a informar e 

formar os alunos para que possam atuar 

como cidadãos ativos, críticos e 

participativos, pois na “sociedade do 

conhecimento”, quem não sabe lidar com 

os recursos da tecnologia da informação - 

aplicativos básicos, internet e e-mail -, se 

torna excluído digitalmente. Moran; 

Masetto e Behrens (2000) afirmam que 

estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicarmos, a ensinar e a aprender; a 

integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupo e o social. 

 Cabe à escola e, por consequência, ao 

professor, ser um mediador entre a 

informação por meio das novas tecnologias 

e o aluno. O computador se torna um aliado 

para que os alunos cheguem ao 

conhecimento científico, desenvolvam 

habilidades de leitura e escrita, realizando 

ações, desenvolvendo ideias e construindo 

conhecimentos. As habilidades 
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desenvolvidas levam à aquisição de novas 

competências e conhecer, relacionar, 

contextualizar e interagir possibilita a 

participação do aluno na construção de sua 

própria história. O sujeito que desenvolve 

habilidades e competências tecnológicas se 

transforma e transforma o mundo. 

 Quanto à linguagem, de acordo 

Kaufman e Rodriguez (1995), deve ser 

trabalhada como “processo de interação”, 

pois requer muito mais do que o emprego 

de métodos e técnicas, e sim o 

desenvolvimento real da linguagem em 

diferentes situações e contextos sociais. 

Bakhtin (2000) corrobora com este 

pensamento, pois afirma que para adquirir 

e desenvolver a linguagem o ser humano 

precisa viver em interação, visto que um 

indivíduo insere o outro em práticas sociais 

de comunicação, por meio das quais este 

assimila os modos de funcionamento da 

linguagem do grupo social em que se 

encontra inserido. Por conseguinte, a 

linguagem é essencialmente dialógica, ou 

seja, falamos ou escrevemos para nos 

dirigirmos a outra pessoa com quem 

interagimos por meio dos gêneros textuais, 

e estes são incontáveis.  

 Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de língua portuguesa para os 

anos finais do ensino fundamental 

(BRASIL, 1998, p. 21) já pontuavam que 

“todo texto se organiza dentro de um 

determinado gênero em função das 

intenções comunicativas, como parte das 

condições de produção dos discursos [...]”. 

Portanto, os gêneros são determinados 

historicamente e disponíveis na cultura, 

assim, nos tempos atuais a internet 

disponibiliza inúmeros gêneros 

discursivos/textuais, denominados 

multimodais devido as suas diferentes 

formas de representação.  

 Nessa vertente, Koch (2010) afirma 

que os gêneros existem em grande 

quantidade, são dinâmicos, sofrem 

variações em sua constituição, e podem 

resultar em novos gêneros, como por 

exemplo, no e-mail e no blog, práticas 

sociais e comunicativas decorrentes de 

“transmutações” da carta e do diário. Ainda 

de acordo com a supracitada, faz-se 

necessário que os indivíduos desenvolvam 

uma competência metagenérica que lhes 

possibilitem interagir de forma 

conveniente, conforme se envolvem nas 

diversas práticas sociais.  É essa 

competência que possibilita a produção e a 

compreensão de diferentes gêneros 

textuais nos multiletramentos.  

 A Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) em relação ao Ensino 

Fundamental, orienta os professores de 

língua portuguesa quanto ao tratamento das 

práticas leitoras e escritoras com vistas a 

uma análise acerca das novas formas de 

interação e de compartilhamento de textos, 

de modo a ampliar as possibilidades de 
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participação do estudante na cultura digital, 

nos multiletramentos. (BRASIL, 2018). 

Assim, o presente trabalho tem como 

objetivo geral analisar os gêneros 

multimodais quanto à ressignificação no 

ensino da leitura e da escrita em língua 

portuguesa, e como objetivos específicos: 

descrever multiletramento e 

multimodalidade para entender sua relação 

com o ensino da língua portuguesa; apontar 

as características dos gêneros multimodais 

e as contribuições da multimodalidade para 

o aprendizado em língua portuguesa.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Toda pesquisa acadêmica suscita 

uma pesquisa bibliográfica em algum 

momento, pois esta tem como propósito 

segundo Gil (2010, p. 30) “fornecer 

fundamentação teórica ao trabalho, bem 

como a identificação do estágio atual do 

conhecimento referente ao tema”.  

Por conseguinte, este trabalho de 

pesquisa é do tipo bibliográfico, realizada 

por meio de levantamento bibliográfico 

(livros, artigos de periódicos, revistas 

especializadas, documentos oficiais e 

legislação) de natureza qualitativa, acerca 

dos gêneros multimodais como novas 

configurações linguísticas para o 

desenvolvimento das habilidades leitoras e 

escritoras dos indivíduos na 

contemporaneidade, com o intuito de 

ampliar os conhecimentos, reflexões e 

discussões sobre o tema. 

A pesquisa buscou aportes teóricos 

sobre os estudos do gênero em Bakhtin 

(2000), Marcuschi (2000, 2002), aportes 

teóricos quanto ao texto em Koch (2002, 

2010), em relação à teoria da 

multimodalidade com Rojo (2009, 2012), 

Santaella (2003), Dionísio (2006), e ao 

ensino de leitura e escrita na escola com 

Zilberman (2009), Soares (2001 e 2003), 

Kaufman e Rodriguez (1995), entre outros 

estudiosos e documentos oficiais na área da 

educação.  

A escolha dos autores citados 

anteriormente se deu ao fato de suas 

investigações objetivarem o estudo dos 

gêneros no discurso e da prática de leitura 

e escrita como atividade dinâmica, 

interativa e voltada à criticidade. Também 

ao fato de que para estes autores a leitura e 

a escrita estão intrinsecamente 

relacionadas a uma grande 

heterogeneidade de usos sociais que dizem 

respeito a várias práticas de letramento e, 

consequentemente, ao multiletramento. E 

por fim, são autores cujas investigações 

contribuirão para encontrar respostas aos 

objetivos previstos nesta pesquisa. 

Inclusive, a BNCC (BRASIL, 2018) em 

seus textos, orienta a prática pedagógica 

com a língua portuguesa no ensino 

fundamental na perspectiva do 

multiletramento e da multimodalidade, ou 



Educação 

46 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.20, n.1, p.46-54, 2020 

seja, os usos da leitura e da escrita ligados 

às diferentes situações sociais, em 

diferentes contextos, na sociedade 

contemporânea. 

Assim, este trabalho pretende-se 

proporcionar aos educadores uma reflexão 

e discussão sobre as possibilidades 

pedagógicas em relação aos gêneros 

multimodais para o desenvolvimento das 

capacidades leitoras e escritoras dos alunos 

do Ensino Fundamental e Médio. 

 

3. MULTILETRAMENTO E 

GÊNEROS MULTIMODAIS NO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

  Santaella (2003) pesquisadora na 

área das ciências da comunicação e 

semiótica divide as eras culturais em seis 

tipos de formação: a cultura oral, escrita, 

impressa, de massas, das mídias e digital; 

embora não sejam marcadas no tempo e 

nem ocorram de forma lineares. Conforme 

a supracitada, vivemos a era da cultura 

digital ou cibercultura, pois dispomos de 

meios eletrônicos como televisão, rádio, 

celulares, internet, mp3, 4, 5, tablet, etc. 

Para Lévy (1999, p. 17), a cibercultura 

“[...] é o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de 

modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço”, espaço 

invisível de conhecimentos e saberes que 

transformam a forma como a sociedade se 

constrói.  A internet, por exemplo, 

possibilita a construção de um espaço de 

encontro, de compartilhamento e a 

invenção de novas linguagens, e os 

internautas navegam pelo ciberespaço 

livremente e a partir de toques e cliques de 

mouses acessam textos de forma não 

linear. 

 O avanço tecnológico de cada nova 

cultura e a complexidade existente nas 

relações humanas propicia o surgimento de 

novos gêneros textuais; novos suportes 

aparecem, tornando alguns até obsoletos, 

como é o caso do papiro, do telégrafo. 

Marcuschi (2002) alerta para o fato de que 

os gêneros emergentes não são totalmente 

inéditos, eles competem em importância ao 

lado do papel e do som. Dessa forma pode-

se presumir que não são novos gêneros em 

sua essência, e sim adaptações e 

readaptações do que já existia. Como por 

exemplo, o e-mail, nada mais é do que uma 

versão diferenciada das cartas formais ou 

informais, dos bilhetes. Por conseguinte, os 

gêneros trazidos pelas novas tecnologias 

permitem uma mistura de elementos 

semióticos: em um texto escrito é possível 

inserir imagens, efeitos sonoros e 

especiais. 

 Para Bakhtin (2000, p. 274) 

 

Os gêneros constituem formas relativamente 

estáveis de enunciados, disponíveis na 

cultura, caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático, estilo e construção 
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composicional. As intenções comunicativas, 

como parte das condições de produção dos 

discursos, geram usos sociais que 

determinam os gêneros que darão forma aos 

textos. 

 

 Portanto, ao se trabalhar em sala de 

aula os gêneros textuais é preciso que o 

professor solicite aos alunos a observação 

para os seguintes aspectos:  

• tema/intencionalidade: objetivo principal 

daquele texto, que o constitui como tal; 

• circulação: suporte no qual o texto 

costuma circular, porque isso também 

colabora para sua caracterização; 

• interlocutores: participantes da situação 

comunicativa; 

• estratégias linguísticas: marcas 

linguísticas mais comuns ao gênero; 

• tipologia textual dominante. 

 Abordar estes aspectos em sala de 

aula ajuda o aluno a compreender o que 

constitui cada gênero e colabora para a 

leitura e a produção de textos 

contextualizados, aproximando-o do 

mundo real. 

 Todavia, as novas tecnologias 

potencializam novas formas de 

comunicação, de disseminação de 

conteúdo, de informações e de 

aprendizagem. O hipertexto é uma nova 

forma de escrita, um novo conceito de ler e 

escrever; uma nova concepção de produção 

textual que nunca se completa, pois não 

tem início nem final definidos, não é linear 

nem apresenta sequências fixadas. É 

inacabada, nunca se completa e, esse novo 

espaço de escrita estabelece uma “nova 

área que vai além do espaço da folha de 

papel e além do espaço do livro e, além 

disso, é uma realidade apenas virtual. É um 

espaço aberto, sem margens e sem 

fronteiras” (MARCUSCHI, 2000, p. 88). 

 

Com o advento de novas tecnologias, com muita 

facilidade se criam novas imagens, novos layouts, 

bem como se divulgam tais criações para uma 

ampla audiência. Todos os recursos utilizados na 

construção dos gêneros textuais exercem uma 

função retórica na construção de sentido dos textos. 

[...] Representação e imagens não são meramente 

formas de expressão para divulgação de 

informações, ou representações naturais, mas são, 

acima de tudo, textos especialmente construídos 

que revelam as nossas relações com a sociedade e 

com o que a sociedade representa (DIONÍSIO, 

2006, p.159-160). 

 

 Em linhas gerais, a tecnologia faz 

parte da cultura da sociedade e deve ser 

usada para apoiar a aprendizagem e, de 

acordo com Rojo e Moura (2012, p.125) a 

tecnologia “[...] tem gerado impactos nos 

modos de ler e produzir textos”, e, 

consequentemente é um meio de 

disseminação da leitura, produção e 

socialização de textos multimodais. A 

autora define texto multimodal como “[...] 

textos compostos de muitas linguagens (ou 

modos, ou semioses)” (p. 19), exigindo 

dessa forma, multiletramentos para sua 

compreensão.  

 De acordo com Dionísio (2006, p. 

160) nossa sociedade se encontra cada vez 

“mais visual”, fazendo menção aos textos 

multimodais, pois “são textos 
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especialmente construídos que revelam as 

nossas relações com a sociedade e com o 

que a sociedade representa”, ou seja, 

podemos entender por multimodalidade 

textual a multiplicidade de linguagens 

evidenciadas por meio das imagens, 

principalmente nos textos impressos, e os 

vários recursos semióticos e midiáticos 

presentes nos textos digitais. 

 Vieira (2007) pontua que na 

atualidade os gêneros multimodais são de 

extrema importância para a formação de 

leitores autônomos e competentes, capazes 

de atender e usufruir das inovações 

tecnológicas, ou seja, estarem aptos a 

interagir com diversas práticas discursivas 

multimodais, com criticidade. 

 A multimodalidade está presente nas 

Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006, p. 25) ao afirmar 

que “vivemos em um mundo culturalmente 

organizado por múltiplos sistemas 

semióticos - linguagens verbal e não-verbal 

-, resultado de trabalho humano que foi 

sedimentado numa relação de 

convencionalidade”.  

 A Base Nacional Comum Curricular 

(2018) também enfatiza a multimodalidade 

para o ensino da língua portuguesa no 

ensino fundamental quando preconiza que 

 
Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos 

gêneros que circulam na esfera pública, nos 

campos jornalístico-midiático e de atuação 

na vida pública. No primeiro campo, os 

gêneros jornalísticos - informativos e 

opinativos - e os publicitários são 

privilegiados, com foco em estratégias 

linguístico-discursivas e semióticas voltadas 

para a argumentação e persuasão. Para além 

dos gêneros, são consideradas práticas 

contemporâneas de curtir, comentar, 

redistribuir, publicar notícias, curar etc. e 

tematizadas questões polêmicas envolvendo 

as dinâmicas das redes sociais e os interesses 

que movem a esfera jornalística-midiática 

(BRASIL, 2018, p. 136). 

 

 

 Vale ressaltar que em se tratando de 

leitura, não basta a alfabetização para que 

os alunos se tornem leitores, pois 

decodificar textos não significa lê-los: é 

necessário que haja, de fato, o letramento, 

ou seja, o processo de ler deve fazer com 

que os alunos assimilem o conhecimento à 

sua volta, como seres sociais que são, 

fazendo inferências e levantamento de 

hipóteses. 

 
[...] o termo alfabetismo tem um foco 

individual, bastante ditado pelas capacidades e 

competências (cognitivas e linguísticas) 

escolares e valorizadas de leitura e escrita 

(letramentos escolares e acadêmicos), numa 

perspectiva psicológica, enquanto o termo 

letramento busca recobrir os usos e práticas 

sociais de linguagem que envolvem a escrita 

de uma ou de outra maneira, sejam eles 

valorizados, locais ou globais, recobrindo 

contextos sociais diversos (família, igreja, 

trabalho, mídias, escola etc.), numa 

perspectiva sociológica, antropológica e 

sociocultural (ROJO, 2009, p. 98). 

 

 Soares (2001, p. 47) caracteriza 

letramento como o “estado ou condição de 

quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce práticas sociais que usam a 

escrita”. Assim, percebe-se que 

alfabetização e letramento são processos 

diferentes, mas que se relacionam entre si. 

Letramento é um estado ou uma condição 
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de quem não apenas saber ler e escrever, 

mas cultiva e exerce práticas sociais que 

usam a escrita. 

 

Não são processos independentes, mas 

interdependentes, e indissociáveis: a 

alfabetização se desenvolve no contexto de 

e por meio de práticas sociais de leitura e 

de escrita, isto é, através de atividades de 

letramento, e este, por sua vez só pode 

desenvolver-se no contexto e por meio da 

aprendizagem das relações grafema-

fonema, isto é, em dependência da 

alfabetização (SOARES, 2001, p.14). 

 

Segundo as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), 

incorporar como prática pedagógica os 

conceitos de letramento significa trabalhar 

de forma ampla e contextualizada as quatro 

habilidades (compreensão - oral e escrita e 

produção - oral e escrita), mantidas como 

comunicação oral, leitura e prática escrita, 

vistas a partir de uma visão heterogênea de 

linguagem inserida em uma sociedade e 

culturas contextualizadas.  A prática da 

escrita na visão do letramento privilegia o 

uso da escrita de forma que represente o 

mundo real, que pode ser escrever 

mensagens, e-mails, um blog, um vlog, 

relatar uma entrevista oral, recontar uma 

história expressa por uma música, etc. 

Inclusive, o blog evoluiu para um espaço 

de produção, reprodução e difusão de 

práticas interativas de linguagem. 

Contudo, quando se fala de 

postagens, os professores precisam tratar 

do comportamento on-line, ou seja, 

trabalhar com os alunos a questão do 

pensar antes de postar, uma consciência 

crucial para evitar o caos emocional. Os 

estudantes precisam aprender que uma 

postagem pode transmitir emoções e 

mensagens não intencionais está mais 

propensa à interpretação incorreta, já que 

não existem pistas costumeiras para avaliar 

a reação da outra pessoa. O intuito é 

comunicar-se para influenciar o 

pensamento crítico e reflexivo, para 

desenvolverem o diversificado repertório 

de fala e escrita, com diferentes tipos de 

pensamento e compreensão textuais. 

 A leitura dentro da visão do 

letramento não abandona a compreensão 

geral, os pontos principais e as informações 

fornecidas pelo texto, mas utiliza-se disso 

na construção de sentidos mais amplos que 

possam, por exemplo, levar o aluno a uma 

crítica social. A Base Nacional Comum 

Curricular (2018) alerta os educadores para 

trabalhar com os alunos 

 
[...] a questão da confiabilidade da 

informação, da proliferação de fake news, da 

manipulação de fatos e opiniões tem 

destaque e muitas das habilidades se 

relacionam com a comparação e análise de 

notícias em diferentes fontes e mídias, com 

análise de sites e serviços checadores de 

notícias e com o exercício da curadoria, 

estando previsto o uso de ferramentas 

digitais de curadoria (BRASIL, 2018, p. 

136). 

 

 É preciso levar em consideração 

que as práticas de linguagem no espaço 

escolar devem ocorrer em letramentos 

múltiplos, pois se constroem de forma 
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multissemiótica e híbrida, uma vez que os 

alunos participam frequentemente de 

práticas sociais também multissemióticas.  

A linguagem contemporânea, 

multissemiótica e multimodal, permite ao 

professor oferecer atividades didático-

pedagógicas que estimulam a leitura e a 

escrita, ampliando desse modo diferentes 

formas de comunicação. E, segundo 

Marcuschi (2002), é praticamente 

impossível pensar em comunicação a não 

ser por meio de gêneros textuais, 

entendidos como práticas socialmente 

construídas e em constante evolução, com 

propósito comunicacional. 

 Nesta perspectiva, a escola precisa 

rever o ensino da língua portuguesa para 

que acompanhe as mudanças que exigem 

novos comportamentos, ou seja, novos 

usos e práticas sociais da leitura e de escrita 

no cotidiano dos cidadãos, pois segundo 

Rojo e Moura (2012, p. 8) “se os textos da 

contemporaneidade mudaram, as 

competências/capacidades de leitura e 

produção de textos exigidas para participar 

de práticas de letramento atuais não podem 

ser as mesmas”. 

 
O letramento, além de significar a 

experiência com objetos de leitura, 

também deve possibilitar que o leitor 

deduza e explore o que pode haver de 

híbrido e reconhecível em cada gênero 

ou em cada suporte, e, assim, manipulá-

lo como quem conquista, e não como 

quem tem medo (RIBEIRO, 2007, p. 

136). 

 

Por conseguinte, faz-se necessário (re)ver 

os conceitos de letramento digital e de 

multiletramentos. Para Freitas (2010, p. 

338), o 

letramento digital refere-se aos contextos 

social e cultural para discurso e 

comunicação, bem como aos produtos e 

práticas linguísticas e sociais de 

comunicação, e os modos pelos quais os 

ambientes de comunicação têm se tornado 

partes essenciais de nosso entendimento 

cultural do que significa ser letrado. 

 

 Multiletramento, o prefixo multi 

aponta para duas direções: multiplicidade 

de linguagens e multiculturalidade e 

diversidade cultural (ROJO, 2009). Adotar 

esses novos conceitos é de suma 

importância para que o professor saiba 

lidar com novas pedagogias na era digital.  

 O multiletramento possibilita aos 

alunos identificarem os gêneros 

multimodais, reconhecerem a linguagem 

em suas diferentes representações (verbal, 

visual, sonora, audiovisual); terem acesso 

aos bens culturais e sociais para 

participarem das práticas sociais, fazendo 

uso eficiente da leitura e da escrita. Assim, 

o estudo do gênero multimodal inclui uma 

análise do contexto em que ele foi 

produzido: seu leitor potencial, quem o 

escreveu, seus objetivos comunicativos, 

seu suporte. Analisam-se também a 

infraestrutura do texto, as sequências 

discursivas que o compõem, as imagens e 

o layout. E estudam-se as regras e 

convenções que regem o sistema 

linguístico, até mesmo o “internetês”, a 
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partir da sua análise em contextos de usos 

autênticos. Em relação ao “internetês” 

Zilberman (2009, p. 29) pontua que 

 
O caráter irreverente das mensagens e de sua 

ortografia perturba profundamente pais e 

professores, perturbação que parece não 

levar em conta que a escrita, no meio digital, 

produziu seu próprio código, não 

transferível automaticamente para outros 

contextos e que seus usuários - como 

poliglotas usuários de diferentes linguagens 

- sabem bem distinguir entre os diferentes 

gêneros de escrita, aplicando cada um deles 

em conformidade com as situações práticas. 

 

 Para Dionísio (2006), o 

multiletramento engloba outros tipos de 

letramentos: científico, visual, midiático, 

crítico, digital para interpretar novas 

configurações de textos, de gêneros 

multimodais. “Na atualidade, uma pessoa 

letrada deve ser uma pessoa capaz de 

atribuir sentidos a mensagens oriundas de 

múltiplas linguagens” (p. 131). 

Todavia, é de responsabilidade da 

escola e, consequentemente dos 

educadores, “levar em conta e incluir nos 

currículos a grande variedade de culturas já 

presentes nas salas de aula de um mundo 

globalizado e caracterizada pela 

intolerância na convivência com a 

diversidade cultural, com a alteridade” 

(ROJO; MOURA, 2012, p. 12). Apesar da 

integração de imagens e sons, a escrita 

continua sendo o alicerce da internet e é 

esta modalidade linguística que predomina 

nas interações comunicativas. Portanto, a 

prática educativa com os gêneros 

multimodais precisa permitir que os alunos 

se desenvolvam de forma competente 

pragmática e tecnologicamente, sendo 

capazes de ler, compreender, atribuir 

sentido e significado, assim como produzir 

textos utilizando a linguagem formal ou 

informal, adequada à situação 

comunicativa.  

Também é crucial preparar os alunos 

para o grande número de informações que 

chega até nós de maneira tão rápida e fácil, 

mas que exige por parte do leitor/escritor 

tomada de decisões, quanto à sua 

relevância e veracidade, ou seja, exige mais 

do aluno do que outras fontes de língua 

escrita como o livro. Marcuschi (2000) 

denomina essa sobrecarga do hipertexto 

exigida do usuário como stress cognitivo.  

A busca por informações precisa ser 

ensinada como um processo ativo, já que o 

objetivo é ensinar cidadãos com letramento 

digital, logo, as crianças e adolescentes 

devem aprender a reconhecer e a 

compreender as tendenciosidades 

potenciais e as implicações morais 

apresentadas pela tecnologia. 

 
O leitor da escrita digital faz de seus 

interesses e objetivos o fio organizador das 

escolhas e ligações, procedendo por 

associações de ideias que o impelem a 

realizar sucessivas opções e produzindo, 

assim, uma textualidade cuja coerência 

acaba sendo uma construção pessoal, pois 

não haverá efetivamente dois textos 

exatamente iguais na escritura hipertextual. 

(KOCH, 2002, p. 72). 
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Outro aspecto importante a ser 

trabalhado em sala de aula: “as relações 

hierárquicas entre o livro, o autor e o leitor, 

mas não se acaba a noção de autoria” 

(MARCUSCHI, 2000, p. 93). Os alunos 

necessitam ser conscientizados sobre a 

prática do “copiar e colar” que, sem citar a 

autoria, denomina-se plágio, não é 

permitido. Portanto, se o objetivo é 

desenvolver as competências linguísticas 

(falar, escrever, escutar e ler) para a 

construção do conhecimento leitor e 

escritor nas crianças e adolescentes, deve 

haver uma prática de ensino de língua 

portuguesa que envolva o letramento e, 

dentro deste contexto, a cópia sem autoria 

não pode ser aceita. 

O ensino de leitura e escrita a partir 

de gêneros multimodais exige um trabalho 

pedagógico com responsabilidade, pois 

requer do educador estudo, formação 

teórica e prática, com propostas 

metodológicas coerentes com os princípios 

teóricos que busca seguir. O professor é o 

orientador da aprendizagem e faz a 

mediação entre o conhecimento e o aluno, 

adotando estratégias que facilitem a 

aprendizagem, ou melhor, é preciso que o 

educador esteja on-line nesta rede de 

aprendizagem constante. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crescente familiaridade dos alunos 

com novas tecnologias oferece uma grande 

oportunidade para o ensino das práticas de 

leitura e escrita, pois o ato de ler e escrever 

foi se ressignificando. O trabalho 

pedagógico a partir dos gêneros 

multimodais permite inúmeras 

possibilidades de construção do 

conhecimento linguístico, pois se 

configura como um meio de exercitar as 

práticas sociais de uso da linguagem 

verbal, não verbal e sonora. Os alunos 

buscam e selecionam informações, 

trabalham as múltiplas inteligências e 

desenvolvem habilidades e competências.  

O estudante se torna protagonista, 

construindo novos significados, pensando, 

decidindo e sabendo fazer, pois ler não é 

uma atividade escolar, mas uma forma de 

interação com a sociedade, de 

compreensão profunda do ser humano e da 

vida, um caminho para descortinar 

possibilidades de transformação pessoal e 

social. 

A realização de tarefas no ensino de 

língua portuguesa se dá, inevitavelmente, 

por meio da compreensão (habilidades 

receptivas) e produção (habilidades 

produtivas) de textos orais e escritos. Para 

isso é necessário que os alunos sejam 

capacitados a reconhecerem diversos 

gêneros textuais e as funções 

comunicativas que concretizam. Precisam, 

também, ser capazes de se expressarem 

adequadamente a fim de atingirem seus 

objetivos discursivos. Isso envolve a 
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escolha linguístico-discursiva e a 

organização textual apropriada ao contexto 

(o interlocutor, o propósito, o portador do 

texto, etc.), o que, por sua vez, se traduz na 

seleção correta do gênero textual a ser 

empregado para o desempenho de uma 

determinada tarefa. Assim, o 

desenvolvimento das habilidades se dá de 

maneira integrada e fundamenta-se em 

textos com linguagem multimodal, que 

integra som, imagem, texto e animação. 

 Todavia, o trabalho com os gêneros 

multimodais em sala de aula requer a 

articulação de duas dimensões: em relação 

aos aspectos socioculturais relacionados à 

sua condição de funcionamento na 

sociedade, e aos aspectos linguísticos que 

se voltam para a compreensão do que o 

texto informa ou comunica. 

 Sendo assim, é necessário que os 

docentes aprimorem o conceito de 

letramento que trazem consigo e (re) 

conheçam a importância do trabalho com 

os gêneros multimodais para que ocorra o 

desenvolvimento das capacidades leitoras 

e escritoras dos alunos, como também a 

construção de significados de forma crítica, 

já que a multimodalidade textual exige 

diversas práticas de leitura. 
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 RESUMO 

 

Este estudo trata a Contabilidade Gerencial a partir de uma abordagem teórica. Tal abordagem se faz necessária para 

ampliar a discussão sobre a relevância da contabilidade gerencial como ferramenta de gestão empresarial. O objetivo 

deste estudo é discutir o conceito de Contabilidade Gerencial e sua relação com outros temas da Contabilidade. Este 

propósito será desenvolvido a partir de uma discussão teórica que envolveu os principais autores do campo da 

Contabilidade Gerencial, recorrendo a autores e pesquisas que se aprofundem na temática, possibilitando recolher, 

selecionar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre o assunto central. O estudo possibilitou a definição 

de um conceito sobre a contabilidade gerencial bem como a diferença da contabilidade financeira e apresenta-la como 

um ferramenta de gestão importante para a gestão empresarial, ainda foi possível concluir que é preciso ampliar o estudo 

e a discussão sobre a contabilidade gerencial como ferramenta de gestão baseada nas informações contábeis, pois este 

estudo não buscou encerrar a questão, mas sim amplia-la. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Contabilidade Financeira. Contabilidade Gerencial. Gestão Empresarial.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study deals with Management Accounting from a theoretical approach. Such an approach is necessary to expand the 

discussion about the relevance of management accounting as a business management tool. The objective of this study is 

to carry out a theoretical approach on Management Accounting, the concepts, differences with financial accounting and 

its use as a management tool. This purpose will be developed from bibliographic research, using authors and research that 

delve deeper into the theme, making it possible to collect, select and interpret the existing theoretical contributions on the 

central subject. The study enabled the definition of a concept on management accounting as well as differentiating it from 

financial accounting and presenting it as an important management tool for business management, it was still possible to 

conclude that it is necessary to expand the study and the discussion on the managerial accounting as a management tool 

based on accounting information, as this study did not seek to end the issue, but to expand it. 

 

Keywords: Accounting. Financial Accounting. Management accounting. Business management.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata a Contabilidade Gerencial 

a partir de uma abordagem teórica, por meio de 

pesquisa bibliográfica a fim de ampliar a 

discussão sobre o conceito de Contabilidade 

Gerencial.  

A Contabilidade Gerencial como 

ferramenta de gestão empresarial é um assunto 

específico e de conhecimento dos profissionais 

da área contábil e gestores com formação em 

administração de empresas, porém muitos 

gestores não possuem formação nessas áreas. 

No Brasil há segundo a pesquisa 

DATASEBRAE (2016): 64% dos 

empreendedores brasileiros não concluíram o 

ensino médio ou fundamental.  

É importante ressaltar que a falta de 

gestores qualificados limita a aplicação de 

instrumentos que ofereçam suporte a gestão 

empresarial. A Contabilidade Gerencial é uma 

ferramenta de gestão que fornece essas 

informações, porém ainda é desconhecida de 

muitos gestores. Este estudo visa ampliar a 

discussão sobre a relevância da contabilidade 

gerencial como ferramenta de gestão.  

De acordo com Marion (2009, p. 28) a 

contabilidade enquanto ciência: [...] é o 

instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões 

dentro e fora da empresa.  

O propósito deste estudo é deste estudo é 

discutir o conceito de Contabilidade Gerencial e 

sua relação com outros temas da Contabilidade e 

responder a seguinte questão: Afinal o que é 

Contabilidade Gerencial? 

Este estudo será desenvolvido por meio de 

pesquisas bibliográficas, recorrendo a autores e 

pesquisas que se aprofundem na temática, 

possibilitando recolher, selecionar e interpretar 

as contribuições teóricas já existentes sobre o 

assunto central. 

 

2 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O que é Contabilidade Gerencial 

 

A Contabilidade Gerencial está voltada 

única e exclusivamente para administração da 

empresa, fornecendo informações relevantes a 

fim de contribuir com o processo de tomada de 

decisão por parte dos gestores. 

De acordo com OLIVEIRA (2012, p. 201), 

um ambiente de constantes mudanças exige que 

as entidades sejam reorganizadas com bastante 

frequência, pois é muito arriscado para o tomador 

de decisão trabalhar com informações obsoletas, 

irrelevantes e incapazes de explicar a realidade.  

Assim, a Contabilidade Gerencial tem 

apresentado forte atuação nas mudanças 

organizacionais no processo de produção de 

informações úteis para a tomada de decisão. 

Segundo Iudícibus (2015, p. 21) a 

Contabilidade Gerencial é uma multiplicidade de 

técnicas e procedimentos contábeis conhecidos e 

tratados em áreas da contabilidade financeira, 

contabilidade de custos, na análise de balanços, 

etc., colocados numa abordagem diferente.  

A forma de apresentação e classificação 

das informações contábeis, extraídas da 
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contabilidade tradicional, deve ser clara ao 

usuário da informação de maneira a auxilia-lo em 

seu processo decisório. 

De acordo com PADOVESE (2010) trata a 

Contabilidade Gerencial como um sistema de 

informações que possui características de 

operacionalidade de tal forma que preencha todas 

as necessidades informacionais dos 

administradores para o gerenciamento de uma 

entidade, no tocante ao seu controle operacional, 

patrimonial, econômico e financeiro. 

De forma semelhante para Miranda et al. 

(2013, p. 114) A contabilidade gerencial é  uma 

atividade  voltada  para  atender  às  demandas  

de usuários  internos  da  organização,  demanda  

esta  atendida  por  relatórios  gerenciais  voltados 

para  decisões.  

Segundo Santos, Dorow e Beuren (2016, p. 

155 apud ATKINSON, 2008) A contabilidade 

gerencial, além de fornecer aos gestores 

informações que os auxiliam nas suas funções 

gerenciais, contribui para assegurar a 

sobrevivência da organização, em função de 

identificar e analisar os seus eventos econômicos 

e do seu entorno. 

Assim podemos chegar a um consenso 

quanto ao seu conceito, quanto a sua finalidade, 

e responder: Afinal o que é Contabilidade 

Gerencial? 

Através dos conceitos apresentados pelos 

autores supracitados: A Contabilidade Gerencial 

é um instrumento de gestão empresarial que se 

utiliza de informações advindas da própria 

contabilidade financeira, possibilitando aos 

gestores tomar suas decisões embasados na real 

situação econômica e financeira de suas 

empresas.  

A contabilidade Gerencial está voltada 

para uma melhor gestão de empresas, sua 

finalidade é facilitar o planejamento empresarial 

através das informações geradas via 

contabilidade financeira ou também conhecida 

como contabilidade tradicional.  

Para os profissionais que atuam fora da 

contabilidade há certa dificuldade em 

compreender as informações contidas nas 

demonstrações contábeis oficiais ou obrigatórias. 

Assim a contabilidade gerencial assume o papel 

de traduzir para uma estrutura e linguagem 

menos técnica as informações contábeis, gerando 

novas demonstrações chamadas de 

Demonstrações Gerenciais, que serão abordadas 

no próximo tópico. 

  

2.2 Contabilidade Financeira e Contabilidade 

Gerencial 

 

Outro aspecto a ser observado é a 

diferenciação entre a contabilidade financeira e a 

Contabilidade Gerencial, ou seja, onde termina 

uma e onde começa a outra. 

Padoveze (2010, p. 31) “dispõe o quadro a 

seguir mostrando as diferenças entre a 

contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial”.  

 

 

Tabela 1: Diferenças de contabilidade gerencial e 

financeira 
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Fonte: PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade 

gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 A grande contribuição que a 

contabilidade gerencial pode fornecer as 

empresas é sua flexibilidade em gerar e modificar 

a estrutura de seus relatórios visando assim o 

atendimento a gestão empresarial.  

O papel da contabilidade gerencial é 

exatamente o de atender as demandas dos 

usuários internos da contabilidade, entendidos na 

figuras dos gestores, não tendo que se preocupar 

em atender a normas e regulamentos uma vez que 

seus relatórios não se tornarão públicos. 

 Ao contrário contabilidade financeira é 

conduzida por rígidas normas, princípios e 

atender a legislação empresarial. As 

demonstrações fornecidas pela contabilidade 

financeira visam atender os critérios dos órgãos 

regulamentadores e governo. A contabilidade 

financeira visa atender os usuários externos e 

internos, mas muito mais os externos, por isso há 

tamanha rigidez em seus relatórios, uma vez que 

muitas empresas deverão torna-los públicos. 

A partir dessas diferenças podemos afirmar 

que a contabilidade gerencial tem seu foco 

voltado para o atendimento da gestão empresarial 

a partir de demonstrações gerenciais que 

nortearão o processo de controle e tomada de 

decisão dos gestores das empresas. 

Segundo Junior, Silva e Lima Filho (2011, 

p. 76) a Contabilidade Gerencial mostra ser um 

dos instrumentos mais influentes para auxiliar a 

gerência de uma empresa, seus relatórios 

abrangem os diferentes níveis hierárquicos e 

servem como ferramenta indispensável nas 

tomadas de decisões. 

A Contabilidade Gerencial sendo uma 

ferramenta indispensável ao processo decisório, 

principalmente no cenário de grandes mudanças 

na economia global se faz necessário um 

acompanhamento das informações econômico 

financeiras das empresas, possibilitando traçar 

novas estratégias de gestão. 

Veremos no próximo tópico a 

Contabilidade Gerencial como ferramenta de 

gestão e de que forma ela pode contribuir com a 

gestão empresarial.  

2.3 A contabilidade gerencial como 

ferramenta de gestão 

 

Abordaremos neste tópico a Contabilidade 

Gerencial como ferramenta de gestão, 
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apresentando como ela pode contribuir para 

gestão empresarial. 

Para Raimundo e Lima (2019 p. 29) A 

contabilidade gerencial é importante para a vida 

econômica de uma empresa. Como ferramenta de 

gestão, a contabilidade gerencial é responsável 

pelo aumento de vendas, redução de custos, 

perdas de materiais, controle de estoque e 

também como estes fatos influenciam com 

caráter negativo ou positivo no sistema 

empresarial. 

De acordo com Oliveira (2012) a 

Contabilidade Gerencial engloba diversos 

recursos: humanos, físicos e financeiros, de 

modo que integrados corretamente contribuem 

para o bom funcionamento da entidade. 

O mundo dos negócios encontra-se 

competitivo o que força as empresas a 

aperfeiçoarem seus sistemas de controle para 

enfrentar as mudanças no cenário econômico e a 

concorrência.  

Segundo Pinto, (Renata de Oliveira et al. 

2018, p. 37 apud CREPALD 2007) todas as 

empresas, independente de tamanho ou porte tem 

a possibilidade de implantar um sistema de 

informação, que integrado a contabilidade vai 

gerar ao gestor as informações gerenciais 

necessárias para uma administração mais eficaz. 

Para Miranda et al. (2013) A contabilidade 

gerencial, além de fornecer aos gestores 

informações que os auxiliam nas suas funções 

gerenciais, contribui para assegurar a 

sobrevivência da organização, em função de 

identificar e analisar os seus eventos econômicos 

e do seu entorno. 

A informação é conhecimento, aquele que 

busca e utiliza as informações diminui o risco de 

erros em suas decisões. Na empresa é 

fundamental que os gestores tenham profundo 

conhecimento dos custos, despesas, formação de 

preço de venda, produto mais e menos vendidos, 

controle efetivo de estoques, etc.  

O conhecimento mais acurado dos custos 

dos produtos, o maior controle dos custos e a 

coerente medição do desempenho tornaram-se 

mais importantes do que no passado. (Macohon; 

Beuren, 2016). 

Segundo Junior et al. (2011), por meio da 

Contabilidade como um todo, em especial neste 

caso da Contabilidade Gerencial, é que 

conseguimos um planejamento sistemático, que 

poderá elevar a empresa do patamar onde se 

encontra a algo superior. 

Ainda segundo Junior et al. (2011) a 

contabilidade gerencial ocupa na atual economia 

globalizada um papel do qual ela se torna 

indispensável. 

A aplicação da contabilidade gerencial nas 

empresas se dá a partir de um sistema de gestão 

integrado que possibilite o controle financeiro, 

faturamento e vendas, compras, custos e estoque, 

que passarão pelo filtro da contabilidade, onde a 

partir da análise das informações serão emitidos 

relatórios descritivos e em forma de gráficos que 

permitirão ao gestor além de uma visão da real 

situação dos vários setores da empresa, tomar 
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decisões totalmente embasadas na realidade da 

organização. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Resgatando o propósito deste estudo que é 

discutir o conceito de Contabilidade Gerencial e 

sua relação com outros temas da Contabilidade e 

responder a seguinte questão: Afinal o que é 

Contabilidade Gerencial? 

Concluímos o conceito de contabilidade 

gerencial como sendo um instrumento de gestão 

empresarial que se utiliza de informações 

advindas da própria contabilidade financeira, 

possibilitando aos gestores tomar suas decisões 

embasados na real situação econômica e 

financeira de suas empresas.  

Demonstramos as diferenças entre a 

contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial, sendo que a principal diferença é 

finalidade a que cada uma se destina. A 

contabilidade financeira visa atender os usuários 

externos e internos, mas muito mais os externos, 

e é conduzida por rígidas normas, princípios 

além do atendimento a legislação empresarial. A 

contabilidade gerencial por sua vez visa atender 

as demandas dos usuários internos da 

contabilidade, entendidos nas figuras dos 

gestores, não tendo que se preocupar em atender 

a normas e regulamentos uma vez que seus 

relatórios não se tornarão públicos. 

Podemos afirmar que a aplicação da 

contabilidade gerencial como ferramenta de 

gestão e tomada de decisão é de suma 

importância para uma boa administração dos 

negócios de uma empresa, visto que os 

instrumentos que a compõe possuem grande 

relevância no conhecimento da organização por 

parte dos gestores, possibilitando tomar decisões 

reduzindo o risco de erros.  

Este estudo não encerra a discussão sobre 

o assunto, sendo apenas mais uma contribuição 

para o tema. A contabilidade Gerencial requer 

ainda muitas pesquisas a fim de aprofundar o 

tema, mais estudos bibliográficos, estudos de 

caso aplicados em pesquisas de campo, coleta de 

dados, testes em empresas verificação dos 

resultados em pesquisa de campo entre outros.  
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RESUMO 

 

 

As organizações buscam destaque no mundo globalizado, além disso, estão à procura de ferramentas e 

metodologias de gerenciamento que contribuem para reduzir tempos, custos, defeitos e que proporcionem 

a melhoria contínua. Este trabalho tem como objetivo aplicar a metodologia Seis Sigma com a utilização 

da ferramenta DMAIC para identificar oportunidades de melhorias na montagem de produtos eletrônicos 

tipo SMD e PTH em uma empresa localizada na região do Sul de Minas Gerais - Brasil. O estudo conseguiu 

atender às expectativas esperadas de redução dos desperdícios causados no processo. 

 

Palavras-chave: Seis Sigma. DMAIC. Melhoria Contínua. 

 

 

ABSTRACT 

 

Organizations seek prominence in the globalized world, allied with the search for management tools and 

methodologies that contribute to reduce times, costs, defects and that provide continuous improvement. 

This work aims to apply the Six Sigma methodology with the use of the DMAIC tool to identify 

opportunities for improvements in the assembly of electronic products like SMD and PTH in a company 

located in the southern region of Minas Gerais - Brazil. The study was able to meet the expected prospects 

of reducing the waste caused in the process. 

 

Keywords: Six Sigma. DMAIC. Electronic Products. 
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1. INTRODUÇÃO 

         

Na literatura tradicional, segundo Pande, 

Neuman & Cavanagh (2011) o Seis Sigma 

surgiu, no fim da década de 1980, na sede da 

Motorola, com o objetivo de tornar a empresa 

mais eficaz contra seus concorrentes. Em 1987, o 

conceito da metodologia Seis Sigma se tornou 

popular e outras empresas como a General 

Eletric, passou a adotar esta metodologia em seus 

processos para melhoria contínua.  

Para o desenvolvimento de projetos Seis 

Sigma, o DMAIC é o método eficaz que ajuda na 

implementação da metodologia, por meio de 

análise e solução de problemas onde é utilizado 

para chegar a zero defeitos, em cinco etapas de 

acordo com Werkema (2004): Define (Definir), 

Mesure (Medir), Analyse (Analisar), Improve 

(Melhorar) e Control (Controlar). Para cada 

etapa, existem várias ferramentas que estão 

ligadas com a qualidade, planejamento e análise 

estatística e são utilizadas para atingir metas 

estratégicas de melhorias nos processos da 

empresa. 

 No Brasil, a cada dia os interesses pelo Seis 

Sigma vêm aumentando. Com tecnologia 

nacional, o Grupo Brasmotor (Multibrás e 

Embraco) foi pioneiro na implementação da 

metodologia e obteve mais de 20 milhões de reais 

de lucro, em seus primeiros projetos concluídos, 

segundo Werkema (2012).   

 Para Mccarthy (2008), as organizações 

estão à procura de ferramentas e metodologias de 

gerenciamento para reduzir tempos, custos, 

defeitos e também, por melhorias contínuas que 

estão ligados com os objetivos diários das 

empresas. 

 Esta pesquisa visa aplicar a metodologia 

Seis Sigma com a utilização da ferramenta 

DMAIC, na montagem de produtos eletrônicos 

nas linhas de Tecnologia de Montagem em 

Superfície (SMT), Terminal Inserido no Furo 

(PTH), Revisão e Montagem Final, com o intuito 

de eliminar as perdas de componentes eletrônicos 

em uma empresa localizada na região do Sul de 

Minas.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral  

  

Aplicar as ferramentas Seis Sigma nos 

processos de fabricação de produtos eletrônicos 

para a diminuição de desperdícios. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

Alinhados ao objetivo geral, os objetivos 

específicos deste trabalho são:  

a) Identificar as principais causas de 

problemas no processo de fabricação; 

b) Identificar oportunidades de melhorias 

para eliminar retrabalhos e perdas nos 

processos 

c) Identificar oportunidades de Melhoria na 

margem de lucro.  

1.4 JUSTIFICATIVA 

 As diferentes formas de utilizar as 

ferramentas de melhoria possibilitam que as 

empresas conheçam melhor seus problemas que 
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para Saxena (2007), possibilita o controle mais 

eficaz de todo o processo produtivo. 

O tema abordado está relacionado com a 

aplicação da ferramenta DMAIC que auxilia na 

tomada de decisão e é a chave para o sucesso da 

implementação da metodologia Seis Sigma. Essa 

metodologia auxilia a reduzir custos e 

desperdícios, aumentar a produtividade e 

lucratividade, melhorar a qualidade de produtos 

e processos, aumentar a satisfação dos clientes e 

especificamente eliminar perdas, falhas e 

retrabalhos de componentes eletrônicos e que 

garantirá o sucesso da organização a longo prazo 

(WERKEMA, 2012). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 SEIS SIGMA  

  

 De acordo com Paladini et al (2005) o 

nome da letra grega sigma (σ), representa o 

desvio-padrão em notação estatística, 

denominada como Metodologia Seis Sigma. 

Quanto maior o valor de Sigma, menor custo, 

menor a probabilidade defeitos no processo e 

maior satisfação dos clientes sendo como 

principal objetivo chegar próximo a zero 

defeitos. O Seis Sigma é considerado como o 

mais recente Programa de Gestão da Qualidade.  

McCarthy (2008) afirma que o Seis Sigma 

é um processo de negócio que permite por meio 

do monitoramento das atividades diárias e do 

planejamento, minimizar recursos, desperdícios 

e aumentar a satisfação dos clientes para que as 

organizações melhorem de forma significativa 

seu desempenho. 

Contudo, de acordo com Paladini e 

Carvalho (2012), a metodologia Seis Sigma não 

é somente a redução da variabilidade com um 

pensamento estatístico, o Seis Sigma proporciona 

um alinhamento estratégico, que utiliza 

resultados alinhados aos indicadores de 

desempenho da organização que tem como 

objetivo aumentar a lucratividade, reduzir a 

variabilidade dos processos críticos, otimizar 

processos e produtos e conquistar cada vez mais 

a satisfação dos clientes.  

 Na década de oitenta, a abordagem Seis 

Sigma foi desenvolvida pela Motorola, 

especificamente em 15 de janeiro de 1987, a fim 

de reduzir falhas em seus produtos eletrônicos e 

tornar a empresa capaz de enfrentar seus 

concorrentes (WERKEMA, 2012). Nesse 

período a Motorola foi contemplada com o 

Prêmio Nacional da Qualidade Malcom 

Baldrige, onde o programa Seis Sigma tornou-se 

conhecido pelo sucesso da organização. Outras 

empresas como General Eletric (GE), Kodak, 

Sony, AlliedSignal (hoje, Honeywell), entre 

outras, passaram a utilizar com sucesso o Seis 

Sigma e com a propagação dos altos ganhos 

alcançados por elas, gerou-se um forte interesse 

das empresas adotarem o Seis Sigma.  

 Com base em Rotondaro (2010) pode-se 

enfatizar que as principais vantagens do Seis 

Sigma estão relacionadas com maior satisfação 

dos clientes, funcionários capacitados e 

motivados, ganhos significativos com os 

fornecedores, otimização e mudanças 

inovadoras, proporciona mudança de cultura, 
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reduz os custos, aumenta a margem de lucro da 

empresa, melhora os processos, atinge maior 

rapidez e probabilidade de sucesso na 

implementação, além disso, obtém-se um 

aumento de produtividade.  

 

2.2 MÉTODO DMAIC  

  

        Segundo Werkema (2004), a utilização do 

método DMAIC baseado no ciclo de melhoria 

contínua Plan (Planejar), Do (Fazer), Check 

(Verificar), Action (Ação) (PDCA) é um dos 

grandes sucessos do Seis Sigma para o 

desenvolvimento de projetos onde o PDCA foi 

criado por Walter Shewhart e em seguida 

adaptado por Edwards Demming. A Figura 1 

demonstra a evolução do PDCA para o DMAIC 

e suas respectivas fases.  

Figura 1: Evolução do PDCA para DMAIC 

 

Fonte: Werkema (2004, p. 28) 

  

Pode-se afirmar que o DMAIC é o 

aprimoramento do Ciclo PDCA na visão da 

gestão da qualidade por meio da aplicação da 

metodologia Seis Sigma. As fases que 

constituem este método confirmam que as 

organizações apliquem a técnica, a definição e 

execução dos projetos, através de ferramentas do 

Seis Sigma para alcançar melhores resultados 

(RUTHES; CERETTA; SONZA, 2006). 

 A ferramenta DMAIC segundo Soares et al 

(2018), é aplicada no desenvolvimento de 

projetos de melhoria, sendo eficaz na redução de 

defeitos e também na redução de custos, 

melhoria de processos e aumento de 

produtividade nos projetos. Dessa forma, a 

estrutura da metodologia DMAIC busca por 

soluções de problemas sendo detalhada nas 

seguintes fases:  

 

 a) Define (Definir) - D  

 Para Pyzdek (2003), “Definir” representa a 

etapa onde o objetivo do projeto é estabelecido 

com precisão. Essa etapa se resume na descrição 

da situação atual, o escopo do projeto e os 

objetivos devem ser evidentemente descritos na 

fase de Definição.  

 

b) Measure (Medir) - M 

 Para Werkema (2004), a fase de “Medição” 

consiste em determinar o foco do problema e o 

local onde está inserido. Essa fase está 

relacionada com a coleta e a medição de dados 

contínuos e discretos. Com isso, é possível 

determinar a localização ou o foco do problema 

como também, definir as escalas de medida e 

avaliar a variabilidade do processo. 

 

c) Analyze (Analisar) - A 

 Essa fase consiste em determinar as causas-

raízes de cada problema prioritário e para Pyzdek 

(2003), consiste em identificar a causa do 

problema, para isso são utilizadas ferramentas 
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exploratórias e descritivas de análise e seleção de 

dados. 

 

d) Improve (Melhorar) - I 

 A fase “Melhorar” implementa, avalia e 

propõem soluções para os problemas 

encontrados e priorizados na fase anterior e 

segundo Pyzdek (2003), mostra que nessa fase as 

soluções para cada problema são implementadas, 

selecionadas e avaliadas.  

 

e) Control (Controlar) - C  

        A fase que finaliza o DMAIC e que a longo 

prazo garante que o alcance da meta seja 

conservado, ressalta a necessidade do controle de 

processo com o intuito, de manter as metas 

atingidas em longo prazo. Portanto, nesta fase as 

melhorias são padronizadas, os indicadores 

analisados são definidos e as metas propostas são 

comparadas com os resultados obtidos 

(PYZDEK, 2003).  

 

2.3 FERRAMENTAS SEIS SIGMA 

2.3.1 Diagrama de Pareto 

  

O Gráfico de Pareto é constituído por 

barras verticais e em ordem decrescente que de 

acordo com a frequência de eventos de uma certa 

coleta de dados, são extraídas as porcentagens 

dos dados acumulados em uma linha 

(WERKEMA, 2006). Para Rotondaro et al. 

(2010), o gráfico de Pareto aborda uma descrição 

gráfica de dados que aponta informações de 

como unir as melhores oportunidades de 

melhorias no processo.  

 Aiag (2006) afirma que o Diagrama de 

Pareto mostra os itens organizados do mais 

frequente para o menos frequente, com o intuito 

de dar prioridade a solução de problema e 

concentrar-se nos recursos mais relevantes. 

  

2.3.2 Diagrama de Ishikawa 

  

 O Diagrama de Causa e Efeito, também 

conhecido como Espinha de Peixe, ou Ishikawa, 

é utilizado para verificar as situações do processo 

e suas operações. É utilizado para detectar as 

causas que possam interferir nos processos e sua 

estrutura é parecida a uma espinha de peixe 

(PALADINI, 2008).  O Diagrama de Ishikawa 

pode ser feito por ramificações em causas 

secundárias e terciárias, proporcionando 

soluções de acordo com a coleta de dados e uma 

visão geral dos processos. São feitos 

questionamentos sobre o tempo, o local e os 

motivos que causam o problema para a realização 

do diagrama (SLACK, 2015)  

 Para Coutinho (2011), é possível definir as 

principais causas dos problemas através dos 6 

M’s conforme Figura 2. 

 

Figura 2: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paladini (2008) 

 

a) Método: Procedimentos de trabalho que 

podem influenciar o problema.        
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b) Máquina: Utilização dos equipamentos 

no processo que podem influenciar o 

problema.  

c) Medição: Utilização das métricas para 

mensurar as atividades que podem 

influenciar o problema.  

d) Meio ambiente: Meio (local) em que a 

tarefa realizada pode influenciar o 

problema.  

e) Material: Tipo de insumos usados no 

processo que podem influenciar o 

problema.  

f) Mão de obra: Pessoas relacionadas com 

as atividades que podem influenciar o 

problema.  

 

2.3.3 Árvore funcional de melhoria  
  

 Stonner (2017), aborda que o Diagrama de 

Árvore, também chamado de diagrama 

hierárquico, inicia-se de um problema e se separa 

em pequenos ramos com informações mais 

detalhadas do problema. Além disso, pode ser 

definido com a utilização de outras ferramentas 

tais como: Diagrama de Inter-relações e 

Afinidades que, elas ajudam a descobrir os 

problemas mais prioritários e relevantes. 

 De acordo com Oribe (2004), o Diagrama 

de Árvore é uma ferramenta acessível e simples 

de ser aplicada e é melhor do que muitas outras 

ferramentas.  

 

2.3.4 5W2H 

 

 É uma ferramenta com o objetivo de 

organizar as informações de forma a ter obter um 

planejamento e atividades, demonstração de 

resultados ou plano de ação. Além disso, todas as 

atividades a serem executadas podem ser 

implementadas de forma organizada através das 

perguntas: What (o quê); Who (quem); When 

(quando); Where (onde); Why (por quê); How 

(como); How much (quanto custa) (REYES, 

2000). 

 Meira (2003), complementa que o 5W2H é 

uma ferramenta que consiste em definir uma 

causa, um problema ou um plano de ação o mais 

correto possível, seguindo as questões:  

a) O quê (what) - O que será elaborado?  

b) Quem (Who) - Quem serão as pessoas 

encarregadas pela ação?  

c) Quando (When) - Quando será efetuada 

a ação?  

d) Por quê (Why) - Por que implementar a 

ação/solução?  

e) Onde (Where) - Onde a ação/solução 

será adotada?  

f) Quanto (How much) - Quanto vai 

custar?  

g) Como (How) - Como será executada a 

solução?  

 

2.3.5 Brainstoming  

  

 De acordo com Maximiano (2009), o 

Brainstorming (tempestade de ideias) baseia-se 

em obter escolhas para a tomada de decisão, 

sendo ela necessária para a criação de ideias e 

estímulo à criatividade.  

 Segundo Oakland (1994), o Brainstorming 

é um método que pode ser estudado e aplicado 
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em diversas situações gerando uma quantidade 

considerável de ideias com maior rapidez. Este 

método é utilizado em grupo e realizado por 

todos os integrantes que expressam suas ideias de 

formas diferentes, onde são proibidas as críticas 

para que todos participem com originalidade e 

entusiasmo. 

 Brassard e Ritter (1994) defendem que 

através de um processo livre de críticas, 

Brainstorming é uma ferramenta utilizada para 

desenvolver um grande nível de ideias com 

eficácia e criatividade. Para Marshall et al (2006) 

essa ferramenta tem como finalidade buscar 

diferentes opiniões incentivando a criatividade 

em equipe, detalhando diferentes opiniões sobre 

o mesmo assunto. 

 

2.3.6 5S 
 

 A ferramenta 5S é uma técnica, onde tem 

como objetivo proporcionar e conservar a 

organização e a limpeza do local de trabalho. O 

5S quando adotado, resulta em vários benefícios 

para a empresa, tais como: redução de perdas de 

materiais e defeitos, melhoria da produtividade, 

atendimento no prazo, aumento da segurança no 

trabalho, entre outros. É necessário que haja 

envolvimento de todos que atuam nos processos, 

para que o 5S seja realizado de forma eficiente 

(WERKEMA, 2012).  

 De acordo com Michalska e Szewieczek 

(2007), o 5S utilizado de forma eficaz, resulta na 

eliminação de perdas com relação a quebras e 

falhas, local de trabalho limpo e organizado e 

consequentemente traz melhorias na segurança e 

qualidade do trabalho. Segundo Singh (2012), se 

o 5S não for realizado de forma correta, pode 

ocasionar aos 5D: Demoralized employees 

(Funcionários desmoralizados), Dissatisfied 

customers (Clientes insatisfeitos), Defects 

(Defeitos), Declining profits (Lucros 

decrescentes) e Delays (Atrasos). 

 

2.3.7 Mapa de Processo 

  

O mapa de processos, demonstra 

graficamente o envolvimento entre as atividades 

de um processo e seus elementos, evidencia as 

operações e suas variáveis de entrada e saída. O 

Mapa de Processo caracteriza a lógica de 

performance de uma organização. Concede uma 

melhor percepção dos processos de negócios, 

tornando mais visível o seu entendimento e 

auxiliar na tomada de decisão para a melhoria de 

processo (CARPINETTI, 2012). 

 Rath e Strong (2001), relata que o mapa de 

processo é uma ferramenta essencial para 

verificar o conhecimento de todos envolvidos no 

projeto, além de ser uma ótima técnica de 

visualização onde é possível esclarecer os 

problemas e analisar o real objetivo do projeto. 

Para isso, é necessário realizar brainstorming 

com toda a equipe, para obter o máximo de ideias 

e sugestões possíveis.  

 De acordo com Werkema (2002), os mapas 

de processo são usados para comprovar o 

conhecimento existente sobre os processos e 

deve descrever: os limites do processo: início e 

fim; identificar o produto final (PF) e o produto 

em processo (PP); as entradas e saídas: insumos 
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e produtos/serviços; os parâmetros de produto 

final (Y) = produto acabado; os parâmetros de 

produto em processo (y) = produto antes do 

estágio de produto acabado; os parâmetros de 

processo (X) = característica mensurável de um 

processo que pode afetar o desempenho do 

produto.  

 Os parâmetros do processo podem ser 

classificados como: parâmetro de processo 

controlável: quando pode ser ajustado em um 

valor pré-determinado e controlado (C) e 

parâmetro de ruído: quando não pode ser 

controlado (R). Se a caracterização do processo 

indica que a variação em um parâmetro 

controlável ou em um parâmetro de ruído, exerce 

um impacto significativo na performance do 

produto ou serviço, aquele parâmetro é 

identificado como um parâmetro crítico (*).  

 

2.3.8 Estratificação  

  

Segundo Marshall (2012), a Estratificação 

é um método que é utilizado em conjunto com 

outras ferramentas de análise de dados. Assim, a 

Estratificação divide os dados, separando-os de 

forma que possam ser vistos todos os padrões. 

Para Gitlow (1989), a estratificação demonstra as 

causas do problema e auxilia na solução dos 

mesmos, quando a ferramenta é utilizada de 

forma adequada. 

A Estratificação pode ser feita em vários 

produtos, ajudando a melhorar a qualidade, 

detectar e eliminar as causas dos problemas. Será 

fácil encontrar as verdadeiras causas dos 

problemas, quando os dados forem certamente 

estratificados (CHANG e LU, 1995). 

 

2.3.9 Kaizen 

   

 A palavra Kaizen surgiu de duas palavras 

japonesas, “Kai”, que significa “mudança” e 

“zen”, que significa “para o melhor”, afirma 

Palmer (2001).  Maarof e Mahmud (2016) define 

Kaizen como uma filosofia japonesa que através 

do empenho contínuo, possibilita várias 

melhorias. Para isso acontecer, o autor enfatiza 

que é importante envolver a participação de todos 

da organização, pois por meio do trabalho 

executado em altos padrões de qualidade, é que 

se obtém as melhorias. 

 

2.3.10 SIPOC 

  

De acordo com Werkema (2004), a 

ferramenta SIPOC é aplicada para obter uma 

visão geral do processo que está sendo estudado. 

Além disso, com a utilização desta ferramenta 

possibilita solucionar os conflitos de 

entendimento da equipe e principalmente 

descobrir com clareza os limites de processo. O 

SIPOC não expõe detalhes do processo que está 

sendo analisado e é constituído por cinco 

elementos no diagrama, sendo eles: 

Fornecedores (Suppliers), Insumos (Inputs), 

Processo (Process), Produtos (Outputs) e 

Consumidores (Customers). A ferramenta 

SIPOC permite uma visão geral de elevado nível 

do processo e descreve como o processo está 

significando para o cliente. Entretanto, o SIPOC 

é constantemente utilizado dentro da 
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metodologia Seis Sigma na fase Definir (Define) 

através das etapas do DMAIC, ajudando a 

entender claramente o objetivo de um processo.   

 Segundo Rasis et al (2002), o diagrama 

SIPOC é fundamental para mostrar às pessoas 

uma visão macro ao começar um novo negócio. 

E para os negócios que já existem, ele apoia 

recuperar pessoas que estão desatualizadas 

devido as novas alterações no processo. 

 

2.4 Padronização 

  

 A padronização visa assegurar a aplicação 

dos processos sempre da mesma forma, com o 

objetivo de reduzir desvios, erros e aumentar a 

previsibilidade dos resultados. A mesma 

estabelece padrões de modelo para executar as 

atividades repetitivas ou as operações 

(TEIXEIRA et al, 2014). 

 Ressaltam Lima e Júnior (2010), que a 

padronização é um dos métodos mais eficazes 

para o entendimento dos clientes em relação a 

qualidade dos produtos ou serviços buscando 

contornar qualquer problema de variação no 

processo. A eliminação dessa variação só pode 

acontecer quando a organização estabelecer 

rotinas de trabalho. Através de uma concentração 

de informações que é transmitida por todas as 

áreas e colaboradores, essas rotinas de trabalho 

devem ser preparadas de forma a elevar a 

eficiência na distribuição de serviços e na 

produção. Contudo, a Padronização é importante, 

pois por meio da repetição os processos podem 

ser melhores executados.  

 

3. METODOLOGIA 
 

 Esta pesquisa tem como abordagem 

quantitativa, onde requer o uso de técnicas e 

análises estatísticas e também abordagem 

qualitativa, pois utiliza-se a interpretação como 

forma de análise dos dados. O estudo de caso será 

adotado como procedimento técnico de pesquisa 

aplicada que visa gerar conhecimento para a 

aplicação prática e solução de problemas e 

também, a pesquisa descritiva que busca realizar 

um estudo detalhado, com análise, coleta de 

dados e interpretação dos mesmos, entretanto, o 

estudo de caso não se restringe apenas o 

levantamento de informações teóricas, mas 

também de observações e experiências 

(PRODANOV e FREITAS, 2013). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

 O Estudo de Caso foi realizado em uma 

empresa localizada na região do Sul de Minas, 

sob a análise do processo de fabricação de 

produtos eletrônicos, onde o mesmo passa pelos 

processos de SMT, PTH - Revisão e Montagem 

Final. 

 

4.1 Processo SMT  
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De acordo com Lidak e Rebelato (2005), a 

aplicação por meio de máquinas com precisão em 

alto grau e automatizada, é conhecida como 

tecnologia SMT. O seu gerenciamento é feito por 

meio de softwares que informam o tipo e a 

posição de cada componente a ser posicionado 

sobre as PCI’S e a sequência de montagem. As 

máquinas SMT são abastecidas com 

componentes SMD, sendo alimentadas por 

dispositivos que fixam rolos contendo os 

componentes eletrônicos que serão montados 

sobre a PCI. Os Rolos de componentes são 

confeccionadas com fitas de plástico ou papel 

para o suporte dos componentes SMD de forma 

espaçada. Quando a máquina busca o 

componente a ser montado, o rolo avança até que 

o próximo componente esteja na posição de 

composição. 

 Segundo Oliveira (2012), possui duas 

tecnologias de montagem em relação a 

montagem em superfície. O processo usando 

pasta de solda onde o componente já é soldado 

através do derretimento da solda no forno de 

refusão e a montagem utilizando adesivo, na qual 

a placa de circuito impresso precisará passar em 

equipamento de solda em onda.  

A Figura 3, representa o mapa de processo de 

SMT da empresa.    

Figura 3: Mapa de processo SMT 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 PROCESSO PTH E REVISÃO 

  

 Ressalta Fuse (1999), que a montagem 

através de furos PTH, foi criada por volta de 

1940. As placas possuem furos eletricamente 

conectados às trilhas de metal e os componentes 

possuem terminais salientes e longos. De acordo 

com Moraes (2006), os designers de placas de 

circuito impressos não conseguiram se desfazer 

dos componentes PTHS, mesmo através do 

grande avanço tecnológico com o surgimento dos 

componentes SMDS, isso porque esses 

componentes conferem resistência mecânica 

tornando mais duradoura a vida útil do produto. 

Em vista disso, técnicas de montagem através de 

furos são geralmente reservadas para 

componentes mais volumosos tais como 

capacitores eletrolíticos, conectores ou 



Engenharia 

72 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.20, n.1, p.72-82, 2020 

semicondutores encapsulados de maior volume. 

Esse tipo de montagem consiste basicamente de 

duas atividades essenciais: inserção e soldagem 

dos componentes.  

 
Figura 4: Máquina de solda em onda 

Fonte: Todd e Allen (1994) 

 

 O processo de inserção manual, inicia-se 

com a pré-formagem dos componentes, etapa em 

que os componentes são dobrados, cortados e 

separados. Em seguida, são enviados para a linha 

e é feita a inserção dos componentes na placa. 

Portanto, é recomendável utilizar máquinas de 

inserção semiautomáticas que orientam a posição 

e o sentido da montagem, pois a inserção manual 

e é muito propensa a erros.  

 Após todos os componentes serem 

inseridos na placa é executada a soldagem 

através da máquina de solda por onda. Neste 

processo a placa é transportada em uma esteira, 

passando tangencialmente em algumas cubas e 

por uma zona de pré-aquecimento. A soldagem 

por onda existe há, pelo menos, 50 anos e recebeu 

uma série extensa de aprimoramentos, mas a 

essência é a mesma (BRINDLEY, 1990).  

Segundo Todd e Allen (1994), uma 

máquina de solda por onda padrão consiste de 

três partes: fluxagem, pré-aquecimento e 

soldagem, de acordo com a figura 4. 

 Relata Doro (2004), o principal propósito 

das inspeções e dos testes usados na linha de 

produção, é verificar se a placa de circuito 

impresso está conforme as especificações e inclui 

distinguir lotes bons de lotes ruins, avaliar a 

capacidade do processo, determinar se o processo 

está variando, determinar se o processo está 

dentro dos limites de especificação, avaliar um 

instrumento de medição, avaliar a eficiência dos 

inspetores da qualidade. 

As principais técnicas de inspeção usadas 

no processo de montagem de placas de circuito 

impresso são: inspeção visual manual, inspeção 

óptica automática e inspeção raio-X. Na empresa 

pesquisada, utiliza-se a inspeção ótica 

automática (AOI): Esta técnica utiliza um 

sistema de coleta de imagem conectado em um 

computador que adquire automaticamente uma 

imagem, grava e executa algum tipo de 

processamento, a fim de fazer uma avaliação em 

relação a um critério pré-definido. No processo 

de revisão, os principais tipos de testes elétricos 

são: testes funcionais e testes de circuito. Esses 

testes são fundamentais para identificar os 

defeitos não detectados pela inspeção, que evita 

que um produto não conforme seja entregue ao 

cliente. Um dos benefícios é que os testes são 

realizados após o processo de montagem ser 

concluído, conforme representado nas Figuras 5 

e 6.  
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Figura 5: Mapa de processo PTH e revisão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 6: Mapa de processo montagem final 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.3 PROCESSO MONTAGEM FINAL 

  

A Figura 6, acima representa o mapa de 

processo de Montagem Final do Produto 1. 

4.4 APLICAÇÃO DO DEFINE-MEASURE-

ANALYZE-IMPROVE-CONTROL  

4.4.1 Fase Define - Definir 

Na fase inicial do projeto, será analisado o 

histórico do processo do Produto 1 de janeiro a 

agosto de 2019, para a definição do real 

problema. Na Tabela 1, foi aplicada a ferramenta 

SIPOC para obter uma visão geral desse 

processo.        

 

Tabela 1: Aplicação da matriz SIPOC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.4.2 Fase Measure - Medir 

 

Na fase de medição, onde consiste em 

determinar o foco do problema e o local onde está 

inserido, foi realizada a Estratificação de Dados, 

que constitui na separação dos dados e o 

Diagrama de Pareto, que aborda uma descrição 

gráfica de dados apontando informações de como 

unir as melhores oportunidades de melhorias no 

processo do Produto 1. 

 O Gráfico 1, representa o índice de 

produtos com defeitos durante os meses de 

janeiro a agosto no ano de 2019.  

 

 

Gráfico 1: Índice de produtos com defeitos de janeiro a 

agosto de 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Pode-se concluir que durante os meses de 

janeiro a agosto de 2019, o produto que mais 

obteve defeitos foi o Produto 1, com o percentual 

de 43,9% e quantidade de 10.656 defeitos. 

Portanto, observa-se que este produto é o que 

deve ser priorizado para realizar as soluções de 

melhorias. 

 O Gráfico 2, representa o índice de falhas 

no processo do Produto 1 com maior defeito, 

sendo filtrado somente os dados do Produto 1.  

 

Gráfico 2: Índice de falhas no processo - Produto 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O Gráfico 2 mostra que o maior índice de 

falhas no processo é o de Revisão com o 

percentual de 54,5% e quantidade de 7.192 

defeitos o que evidencia a necessidade de 

estratificar os dados da Revisão.  

 O gráfico 3, representa o índice de 

problemas no Produto 1 na Revisão. 

 

  Gráfico 3: Índice de problemas - Produto 1 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Conclui-se que os dois maiores índices de 

problemas são Sem Solda e Revisão, com o 

percentual de 23% e 22,7% e quantidades de 

3.036 e 2.993 defeitos respectivamente.  

 

Gráfico 4: Índice de problemas no processo de revisão - 

Produto 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

No Gráfico 4 evidencia que o maior índice 

de problema no processo de revisão é o de Solda 

Fria/Sem Solda com o percentual de 73,8% e 

quantidade de 3.468 defeitos. E também, é 

importante obter uma precaução em relação ao 

Curto de Solda com o percentual de 12% e 

quantidade de 563 defeitos. Portanto, este 

problema é o que deverá ser analisado. 

 O gráfico 5, mostra o local onde está 

inserido os problemas no processo de Revisão.  

 

Gráfico 5: Locais do problema no processo de revisão - 

Produto 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 De acordo com este gráfico, demonstra que 

o local com o maior índice de problema é na 

Chave do controle com o percentual de 50% e 

quantidade de 2.342 defeitos. Portanto, este local 

que deverá ser estudado. 

 Entretanto, com a estratificação dos dados 

e a elaboração dos gráficos de pareto, pode-se 

concluir, que o problema principal do processo 

do Produto 1 em relação a janeiro a agosto de 

2019, é diminuir o número de retrabalhos do 

Produto 1, especificamente no processo de 

Revisão, devido à solda e na posição da chave.   

 Os componentes que são inseridos na PCI 

do Produto 1, são compostos pelas chaves, 

terminais de bateria, ressonador, led, resistores, 

diodos, CI, entre outros.  
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 A Figura 7, representa o Brainstorming que 

foi elaborado para detectar as possíveis causas do 

problema, sendo agrupado todas as diferentes 

ideias. 

Figura 7: Aplicação do Brainstorming 

Fonte: Elaborado pelo autor 

      

4.4.3 Fase Analyze - Analisar  

  

Na fase analisar, consiste em determinar 

as causas do problema através das ferramentas 

de análise, como o Brainstorming, que busca 

diferentes opiniões através da criatividade em  

 

Figura 8: Aplicação do diagrama de causa e efeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

equipe e o Diagrama de Causa e Efeito que 

define as principais causas do problema 

através dos 6M’s.   

 Na Figura 8, está representado o Diagrama 

de Ishikawa que através do Brainstorming,  

principais causas foram separadas e divididas 

para a análise em 6M's. 

 

4.4.4 Fase Improve - Melhorar  
  

 

 Na fase melhorar, propõem e avalia 

soluções para os problemas encontrados e 

priorizados na fase anterior, como a Árvore de 

Funcional de Melhoria de Processo, que constata 

as causas dos problemas e propõe ações de 

melhorias. 

 A Figura 9, representa a Árvore Funcional 

de Melhoria de Processo que foi elaborada para 

solucionar o problema de Solda no Produto 1 - 

Chave. Este problema foi dividido em causas 

primárias, secundárias e terciárias sendo 

proposta as ações de melhorias. 
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Figura 9: Aplicação da árvore funcional de melhoria de  

processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.5 Fase Control - Controlar 

  

A fase controlar, tem o intuito de manter as 

metas atingidas em longo prazo, sendo 

necessário o uso de algumas ferramentas como 

por exemplo, 5W2H, que é uma ferramenta que 

organiza as informações em um planejamento, 

demonstração de resultados ou plano de ação. 

Além disso, tem também a ferramenta 5S, onde 

possui o objetivo de proporcionar conservar a 

organização e a limpeza do local de trabalho, 

resultando em vários benefícios para a 

organização. A filosofia japonesa Kaizen, que é 

utilizada através do empenho contínuo, 

possibilitando várias melhorias. 

E também, a padronização que é usada 

como um dos métodos mais eficazes para o 

entendimento dos clientes em relação a 

qualidade dos produtos ou serviços buscando 

contornar qualquer problema de variação no 

processo. 

A eliminação dessa variação só pode 

acontecer quando a organização estabelecer 

rotinas de trabalho.  

Conforme ilustrado na Tabela 9. 

 

4.5 SUGESTÕES DE MELHORIAS 
  

Através da Árvore Funcional de Melhoria 

de Processo representada na figura 11 do item 

4.4.4, foi analisado que por meio de várias 

ferramentas Seis Sigma que o problema de 

maior índice no processo de fabricação dos 

Produtos 1 foi a solda na chave.  

 Com isso, muitas oportunidades de 

melhorias surgiram, e uma delas que se destaca 

seria o fornecimento de recursos necessários e 

adequados para os colaboradores, como por 

exemplo, a dedeira, com o intuito de reduzir uma 

das principais causas como oleosidade nos 

terminais das chaves, e também, a falta de solda, 

devido aos operadores pegarem nos 

componentes, sem nenhuma proteção, 

potencializa a oxidação onde impede o contato 

elétrico.  

 Como os operadores não utilizam nenhum 

tipo de luva ou dedeira, a empresa poderia 
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implementar o uso desses recursos. Isso 

resultaria na diminuição da oleosidade e na falta  

de solda nos terminais das chaves onde, 

consequentemente contribuiria para redução do 

defeito.  

Na Tabela 2, está apresentando a aplicação 

da ferramenta 5W2H para mostrar 

detalhadamente como cada melhoria deve ser 

realizada. 

 

Tabela 2: Aplicação 5W2H 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Na pergunta When (Quando?), onde mostra 

os meses para a realizar a ação, pode ser alterada 

de acordo com a necessidade da aplicação de 

cada melhoria na empresa.  

 Foram observadas outras oportunidades de 

melhorias para os processos da empresa. A 

empresa poderá adotar a ferramenta 5S em todos 

os processos, pelo menos, uma vez por semana e 

para que seja realizado de forma eficiente, 

deverão ter a participação de todos para que a 

empresa se mantenha limpa e organizada.  

 Outra sugestão seria a utilização da 

ferramenta Kaizen, a empresa poderia promover 

uma vez por mês “Kaizen Day”, um evento onde 

todos os colaboradores possam participar 

contribuindo com sugestões de melhorias de cada 

processo sem nenhuma restrição, selecionando as 

melhores ideias, com intuito de promover a 

melhoria contínua em todos os processos.  

 Seria interessante também, colocar uma 

caixinha de sugestões de melhorias na produção 

para que todos pudessem participar e expressar 

suas opiniões e com isso, melhorar os resultados 

dentro da organização.  

 Contudo, para redução de desvios, erros e 

para aumentar a previsibilidade dos resultados, 

utilizar a ferramenta padronização, poderá 

assegurar a aplicação dos processos sempre da 

mesma forma, pois por meio da repetição os 

processos podem ser melhores executados. No 

caso do processo de fabricação do Produto 1, os 

relatórios de não conformidades não possuem 

todas as informações para serem marcadas e 

preenchidas pelos operadores, e por esse motivo, 

a empresa poderia criar uma padronização nesses 

relatórios com todas as informações necessárias 

a respeito do produto. Assim, obteria maior 

produtividade e menores chances de ocorrer 

algum tipo de erro. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

Pode-se concluir, que o estudo de caso 

realizado na aplicação nos processos de 

fabricação de produtos eletrônicos, objetivou-se 

a explanação da aplicabilidade da metodologia 

Seis Sigma, através da ferramenta de condução 

DMAIC, bem como o conhecimento das etapas 

que a compõem.  

 O estudo de caso desenvolvido mostrou a 

grande eficiência da ferramenta, através do seu 

enorme potencial em descobrir onde os 

problemas no produto e nos processos se 

encontram, sendo propostas ações de melhorias 

onde, reflete em fatores importantes como o 

retorno de investimento, redução de custos com 

qualidade, redução de tempo em retrabalhos, 

aumento do lucro e satisfação do cliente. 

 A aplicação do Seis Sigma oferece à 

empresa uma oportunidade para se livrar da 

acomodação e continuar a competir em um 

mercado cada vez mais dirigido pela qualidade. 

O ambiente atual de negócios exige uma 

dedicação ainda maior em relação à qualidade 

dos produtos e dos serviços. Com a aplicação do 

Seis Sigma implementada na organização, pode 

esperar melhorias relacionadas à excelência de 

seu serviço e perceber significativas economias 

de custo.  
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 O direcionamento para a perfeição da 

aplicabilidade exige tempo e comprometimento 

de toda a equipe, como também, talento, 

dedicação, disciplina persistente, pois um 

programa Seis Sigma não irá obter melhorias e 

resultados de forma imediata. Ele não é apenas 

mais um programa de qualidade e produtividade, 

mas um esforço centrado, penetrante, que 

demanda foco e trabalho em equipe. De fato, é 

uma iniciativa que requer investimento a longo 

prazo de tempo e esforço da organização, 

principalmente da gerência.  

 Contudo, como contribuição para a 

empresa, sugere-se que a fase Control continue 

sendo monitorada para realizar o fechamento 

oficial com reconhecimento ao time pelo projeto 

e resultados alcançados. O controle de processo 

é de grande importância para as organizações, 

pois, com base nas informações obtidas, o 

estudo, com as análises realizadas, identificação 

do problema e com as sugestões de melhorias, 

será disponibilizado para a empresa como 

ferramenta que poderá auxiliar nas tomadas de 

decisões, além disso, aplicar melhoria contínua e 

manter os resultados esperados pelos clientes, 

com satisfação e, principalmente, com confiança. 

Entretanto, o estudo atendeu às 

expectativas do objetivo geral, onde através das 

ferramentas Seis Sigma aplicadas no processo de 

fabricação dos produtos eletrônicos e, com as 

ações de melhorias, será possível diminuir os 

desperdícios causados no processo. 

 Portanto, por meio desse trabalho, mostra 

que com a evolução do mundo corporativo as 

empresas reforçam a necessidade de 

aprimorarem seus processos e produtos para se 

manterem competitivas e atender às expectativas 

de mercado dinâmico, com clientes e acionistas 

cada vez mais exigentes, onde buscam 

maximizar seus lucros enquanto reforçam a 

produtividade dos negócios. O Seis Sigma é uma 

iniciativa que vem ao encontro dessas 

expectativas, uma vez que instiga as empresas à 

busca da melhoria contínua em seus processos e 

produtos, colocando-as em altos níveis de 

excelência operacional e qualidade dos produtos 

e processos. 
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RESUMO 

Esse artigo apresenta um estudo de análise de viabilidade econômica da implantação de um sistema de energia renovável, 

a energia solar fotovoltaica, como alternativa para reduzir os custos com energia elétrica. Para tanto, fez-se necessário 

averiguar por meio de cálculos, pesquisa bibliográfica e exploratória, as possibilidades técnicas e econômicas para 

inserção desse sistema no hospital público de Santa Rita do Sapucaí/MG.  

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Hospital. Viabilidade econômica. 

 

 

ABSTRACT 

This article presents an economic feasibility analysis study for the implementation of a renewable energy system, solar 

photovoltaic energy, as an alternative to reduce electricity costs. Therefore, it was necessary to investigate, through 

calculations, bibliographic and exploratory research, the technical and economic possibilities for insertion of the system 

in the public hospital of Santa Rita do Sapucaí/MG 

Keywords: Photovoltaic solar energy. Hospital. Economic viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As várias fontes de energia estão presentes 

no nosso cotidiano, como por exemplo, 

eletricidade para acender lâmpadas, o fogo para 

cozinhar alimentos, combustíveis para o trânsito 

de veículos e outros. O conjunto dessas fontes de 

energia disponíveis formam a matriz energética, 

na qual as fontes não renováveis, como o 

petróleo, carvão e gás natural predominam 

atualmente no mundo. Estas são as maiores 

responsáveis pelo efeito estufa, aquecimento 

global, dentre outros impactos ambientais. 

(DASSI et al., 2015; TEIXEIRA; CARVALHO; 

LEITE, 2011) 

Devido a essa preocupação ambiental, as 

fontes renováveis de energia como a solar, a 

eólica e a proveniente de biomassa adquiriram 

importância no mercado mundial. Preocupações 

como o desenvolvimento econômico e social, o 

aumento da competitividade, as flutuações no 

preço do combustível fóssil, entre outros, 

resultam no aumento progressivo da participação 

das energias renováveis na matriz energética 

mundial. (DASSI et al., 2015). 

No Brasil, apesar do predomínio do 

consumo de energia a partir de fontes não 

renováveis, o uso das energias renováveis é 

maior que a média mundial. Na matriz elétrica do 

país (fontes disponíveis para geração de energia 

elétrica), a hidráulica tem maior participação, 

pois a maior parte da energia elétrica gerada é 

através de usinas hidrelétricas, que por sua vez 

causam impactos ambientais significativos. 

(DASSI et al., 2015).   

De acordo com Villalva (2015), a energia 

solar fotovoltaica tem uma característica que não 

se encontra em nenhuma outra, pois sua 

instalação e manutenção são bem mais simples e 

econômicas, podendo ser usada em qualquer 

lugar, tanto em áreas rurais, como urbanas. Além 

do que, ela gera a energia de forma não poluente 

no próprio local de consumo. Portanto, sem a 

necessidade de investimentos em infraestrutura 

de transmissão de energia. (VILLALVA, 2015). 

No entanto, somente após a aprovação da 

resolução normativa nº 482 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) em 2012, com o 

objetivo de permitir ao consumidor gerar a 

própria energia elétrica a partir da energia solar, 

que a utilização da mesma teve a sua introdução 

garantida na matriz energética brasileira. Essa 

resolução determina as condições para a geração 

de energia em sistemas interligados à rede 

elétrica. (DASSI et al., 2015; VILLALVA, 

2015). 

Para executar algum projeto, entretanto, é 

necessário checar se o mesmo é economicamente 

viável. Os recursos são escassos e executar 

projetos sem fazer uma análise de viabilidade 

pode acarretar no uso ineficiente dos mesmos. 

Com a energia solar não é diferente, é preciso 

explorar modelos de pesquisa que avaliem os 

custos do investimento e as vantagens 

resultantes. (MARINI; ROSSI, 2005).  

Nas aplicações com energia solar, na sua 

maioria, os custos de investimento são altos e os 
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ganhos provenientes acontecem em função do 

tempo. Portanto, é adequado fazer também, a 

verificação econômica sobre a vida útil dos 

equipamentos a serem utilizados antes de se 

investir. (MARINI; ROSSI, 2005).   

Este trabalho tem por finalidade aplicar um 

modelo de análise de viabilidade, que comprove 

a efetividade econômica de um sistema de 

geração fotovoltaica. Este seria conectado em 

paralelo à rede elétrica da concessionária já 

existente no Hospital Antônio Moreira da Costa, 

localizado na cidade de Santa Rita do Sapucaí, 

Minas Gerais (MG). 

A motivação desse estudo ocorre pelo fato 

de que as energias limpas vêm despertando 

grande interesse em orgãos governamentais, 

empresas, pesquisadores e até mesmo no cidadão 

comum. A preocupação ambiental está entre os 

assuntos mais importantes nos debates sobre o 

futuro da humanidade, o que causa essa 

progressiva visibilidade nessa tecnologia. 

Investir em sustentabilidade faz a diferença, pois 

não compromete as futuras gerações, além de 

causar uma importante influência social. (DASSI 

et al., 2015). 

Outro fator está na necessidade de enxugar 

os gastos e arrecadar fundos para promover 

melhorias na estrutura do hospital, devido o 

acúmulo de dívidas no decorrer dos anos, sendo 

discutida até a possibilidade de fechamento do 

mesmo. (HAMC, 2020). 

Devido ao exposto, o sistema fotovoltaico 

surge como uma opção para que o hospital possa 

produzir sua própria energia elétrica, com 

redução de seus custos de operação, além de 

melhor aproveitamento dessa energia renovável, 

gratuita, disponível por tempo indeterminado. A 

economia de custos proporcionada pela energia 

solar, poderia ser utilizada como investimento 

em equipamentos e medicamentos para a unidade 

de saúde.  

Para proceder à análise de viabilidade 

econômica do sistema, os métodos aplicados 

foram o Payback descontado, o Valor Presente 

Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno 

(TIR). Os resultados mostram que o projeto da 

implantação de energia solar fotovoltaica como 

alternativa para a diminuição dos custos e 

sustentabilidade energética é viável para o 

período de vida útil do sistema, considerando as 

premissas de projeto. 

As seções subsequentes apresentam um 

pouco mais sobre os conceitos, métodos e 

aplicações da pesquisa em questão. O item 2 

aborda os assuntos relacionados às fontes de 

energia. A parte 3 trata sobre a energia solar. O 

capítulo 4 apresenta os principais tipos de 

sistema fotovoltaico. No tópico 5 é feito o 

dimensionamento simplificado do sistema 

fotovoltaico, já no 6, a aplicação no caso. O 7 

apresenta os métodos de análise da viabilidade 

econômica, e por fim, são apontadas as 

conclusões finais. 
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1.  FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS 

E NÃO RENOVÁVEIS 

 

A crescente demanda do mundo moderno 

por energia limpa e renovável e a necessidade de 

redução de custos, faz com que a busca por fontes 

energéticas alternativas seja prática recorrente.  

Dentre os fatores que impulsionam os 

investimentos nessas novas fontes energéticas 

estão as burocracias referentes às restrições 

ambientais e o financiamento para construção de 

novas usinas hidrelétricas e termelétricas. As 

termelétricas utilizam o carvão, óleo e outros 

combustíveis fósseis, considerados vilões do 

aquecimento global, adversidades climáticas, 

além de não serem renováveis. (TEIXEIRA; 

CARVALHO; LEITE, 2011) 

As fontes não renováveis são baseadas em 

recursos que vão se esgotando de acordo com o 

uso. Dentre os mais conhecidos estão o petróleo, 

carvão e o gás natural. Apesar da grande 

quantidade de reservas destes recursos, é certo 

que eles são limitados e não poderão produzir 

energia constantemente. (DASSI et al., 2015; 

VILLALVA, 2015). 

A utilização das fontes não renováveis de 

energia causa preocupantes impactos ambientais. 

Além do exemplo das termelétricas mencionado 

anteriormente, podem ser apontados os 

desmatamentos, vazamentos de óleo nos mares, 

contaminações por materiais radioativos, etc. 

(DASSI et al., 2015; VILLALVA, 2015). 

As fontes renováveis podem ser definidas 

como aquelas que nunca se acabam, mesmo que 

utilizadas de modo contínuo, pois estão em 

constante renovação. Alguns exemplos são a 

energia solar, hidrelétrica e eólica. 

As hidrelétricas são dependentes das águas 

dos rios e a maior parte da energia elétrica gerada 

no Brasil vem dessas usinas. Seu recurso é 

considerado infinito desde que não haja 

interferência humana nas bacias ou ocorram 

catástrofes climáticas. (VILLALVA, 2015). 

Uma possível discussão pode ser gerada, 

para saber o quão inesgotável pode ser uma fonte 

de energia. De acordo com Villalva (2015), a 

ciência indica que a energia do sol ainda pode ser 

aproveitada por cerca de 8 bilhões de anos, o que 

para a realidade humana é mais que suficiente 

para considerar essa e demais fontes de energia 

derivadas, intermináveis. (VILLALVA, 2015). 

Além de serem inesgotáveis, as fontes 

renováveis são associadas ao conceito de energia 

limpa, pois se comparada a determinadas fontes 

não renováveis, quase não deixam resíduos ou 

gases no ambiente. (VILLALVA, 2015). 

Conforme mencionado em Dassi et al. 

(2015), um estudo sobre as perspectivas de 

utilização da energia no mundo mostrou que as 

energias renováveis apresentam expectativas de 

crescimento. Em contrapartida as energias não 

renováveis apontam tendência de queda na 

utilização em um período que vai até 2050. 

  

2. ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

 

O sol é a fonte de energia mais importante 

do planeta, segundo Villalva (2015). O Brasil é 
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privilegiado por ter um amplo território que 

recebe altos níveis de incidência de irradiação 

solar praticamente todo o ano, inclusive nos 

meses correspondentes ao inverno no país. Isto é 

favorável para investimentos nesse recurso de 

energia. (DASSI et al., 2015).  

Em um sistema de energia solar 

fotovoltaica, a energia do sol é utilizada para 

conversão em eletricidade através do efeito 

fotovoltaico (será explicado mais adiante). 

(VILLALVA, 2015).  

O uso da energia solar fotovoltaica é um 

dos que mais cresce no mundo. (VILLALVA, 

2015). Este sistema destaca-se pelo impacto do 

seu uso sobre o meio ambiente ser extremamente 

baixo, já que não emite resíduos poluentes nem 

apresenta riscos à saúde. 

Além disso, possui as facilidades de ter um 

baixo custo de manutenção, vida útil de longo 

prazo e por ser renovável. (TEIXEIRA; 

CARVALHO; LEITE, 2011) [2]  

O sistema fotovoltaico é de fácil instalação 

e fica localizado no próprio local de consumo. 

(TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011). Essa 

geração distribuída de energia elétrica, tem 

vantagem sobre o modelo de geração tradicional, 

pois economiza em investimentos com a parte de 

transmissão e evita as perdas do sistema. 

(VILLALVA, 2015). 

Contudo, a energia pode ser produzida em 

outro local, caso não tenha o espaço ou a 

condição favorável no estabelecimento. Outra 

modalidade é o compartilhamento da energia 

gerada entre imóveis do mesmo proprietário. 

(SOLARVOLT, 2020). 

Os painéis fotovoltaicos podem ser 

instalados em telhados e/ou fachadas de 

empresas, residências e escolas para 

complementar o consumo de eletricidade local, 

conforme exibido na Figura 1. (VILLALVA, 

2015). 

Figura 1: Placas fotovoltaicas no 

telhado de uma residência. 

 
                           Fonte: Solarvolt, 2020 

 

Para um melhor aproveitamento da energia 

solar é necessário saber o índice médio de 

irradiação e insolação nos locais que se deseja 

instalar as placas. (DASSI et al., 2015). 

Produzir a própria eletricidade em seu 

domicílio ou estabelecimento, possibilita a 

previsibilidade de custos, e a fatura passa a ser 

um gasto planejado. O consumidor passa a não 

depender das tarifas de distribuição impostas 

pela concessionária e nem dos encargos do 

governo no preço. (DASSI et al., 2015).  

O benefício da economia na fatura de 

energia possibilita cobrir o investimento inicial 

com a instalação do projeto, e dependendo do 

cenário, pode ser no curto ou médio prazo. Após 

a amortização do investimento nesse período, a 

redução dos custos pode ser utilizada para outras 

aplicações. (SOLARVOLT, 2020). 
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Caso haja a necessidade de expansão do 

sistema, esta pode ser feita de forma simples e a 

qualquer momento. A única manutenção 

necessária é fazer a limpeza dos painéis de forma 

a evitar sujeiras na superfície ou problemas de 

sombreamento. (SOLARVOLT, 2020). 

Os imóveis que possuem este equipamento 

fotovoltaico, tendem a se valorizar de 3% a 6% e 

tem garantias de desempenho de 25 anos. Os 

equipamentos do sistema apresentam longo 

tempo de vida útil, em condições de instalação 

adequada e boa manutenção pode variar de 30 

a 35 anos. (SOLARVOLT). 

 

3.1. Geração fotovoltaica 

 

Ao contrário dos sistemas solares térmicos, 

que são utilizados para aquecer a água ou gerar 

eletricidade através de usinas solares térmicas, os 

equipamentos fotovoltaicos conseguem captar a 

luz do sol e produzir corrente elétrica de forma 

direta. (VILLALVA, 2015). 

A conversão da luz solar em energia 

elétrica é realizada pelas células fotovoltaicas, 

que por sua vez utilizam as características dos 

materiais semicondutores (o silício é o mais 

comum). (FIGUEIRA, 2014). 

Um semicondutor puro quando dopado 

com elementos químicos, como por exemplo, o 

fósforo em uma metade e o boro em outra, 

formam o que se chama de junção pn. 

(FIGUEIRA, 2014).  

Nesta junção, os elétrons livres do lado n 

(o fósforo que é um doador de elétrons) passam 

para o lado p (o boro que é um aceitador de 

elétrons), causando um acúmulo de elétrons deste 

lado. Isso faz com que o lado p fique 

negativamente carregado pela fuga de elétrons e 

o lado n se torne positivo eletricamente. As 

cargas desses elementos se concentram, gerando 

assim um campo elétrico permanente que impede 

a circulação dos elétrons entre os lados. 

(CRESESB, 2006). 

A incidência de fótons com energia capaz 

de estimular um elétron, gera uma corrente 

elétrica contínua através da junção. Esse 

processo de geração de energia em corrente 

contínua é denominado de efeito fotoelétrico ou 

efeito fotovoltaico, e está ilustrado na Figura 2 

(FIGUEIRA, 2014). Se um fio for conectado nos 

dois extremos do silício, existirá uma circuçação 

de elétrons, o que explica a base do 

funcionamento das células fotovoltaicas. 

(TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011)  

Existem diversos tipos de células 

fotovoltaicas, dentre elas estão as constituídas de 

silício monocristalino, silício policristalino ou 

silício amorfo. (TEIXEIRA; CARVALHO; 

LEITE, 2011). 
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Figura 2:  Efeito fotovoltaico na junção pn. 
 

 

Fonte: CRESESB, 2006 

 

3.2. Arranjos fotovoltaica 

 

Devido a baixa tensão, aproximadamente 

0,4 volts (FIGUEIRA, 2014), e baixa corrente de 

saída produzida por cada célula solar, é 

necessário agrupá-las de modo a formar um 

módulo para obter as tensões desejadas 

(TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011). A 

Figura 2 ilustra a simbologia utilizada para 

representação de um módulo fotovoltaico. 

(FIGUEIRA, 2014). 

 

Figura 3: Simbologia de um módulo fotovoltaico 

 

Fonte: Figueira, 2014 

 

As células fotovoltaicas nos módulos 

podem ser conectadas com arranjos em série ou 

em paralelo. (TEIXEIRA; CARVALHO; 

LEITE, 2011). 

Na conexão em série, que é a mais comum, 

as células são agruapadas de modo que as tensões 

são somadas e a corrente elétrica se mantém. 

Quanto maior a tensão, mais eficaz será o arranjo 

fotovoltaico, pois as perdas são atenuadas 

(FIGUEIRA, 2014). A Figura 3 apresenta esse 

arranjo. (CRESESB, 2006). 

 

Figura 4: Arranjo em série. 

 

Fonte: CRESESB, 2006 

 

Na conexão em paralelo, somam-se as 

correntes de cada módulo e a tensão de um 

módulo é a mesma da célula, como mostra a 

Figura 4. (TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 

2011). 

      

Figura 5: Arranjo em paralelo. 

 

     Fonte: CRESESB, 2006 

 

4. TIPOS DE SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS 

 

O sistema fotovoltaico possui alguns tipos 

de classicação, porém existem três principais 

categorias distintas: sistemas isolados, híbridos e 

conectados à rede. A aplicação de cada 

configuração denpenderá da utilização e 

disponibilidade dos recursos energéticos. 

(FIGUEIRA, 2014).  
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Os conceitos dos sistemas isolados e 

híbridos serão menos explorados, pois não se 

aplicam a este estudo. O foco será os sistemas 

conectados à rede elétrica. 

 

4.1. Os sistemas isolados 

 

Os sistemas isolados, também chamados 

de off-grid, não são conectados à rede elétrica, 

por isso são utilizados em locais remotos, como 

áreas rurais, casas de campo e comunidades 

isoladas. Assim, o sistema abastece apenas as 

cargas que utilizarão a energia oriunda da 

geração solar. (FIGUEIRA, 2014).  

 Em geral, um sistema off-grid utiliza um 

processo de armazenamento de energia, que pode  

ser feito através de baterias. Dependendo da 

aplicação, essas baterias precisam de 

controladores de carga e inversores. (CRESESB, 

2006). 

Os controladores de carga são utilizados 

onde os equipamentos são de corrente contínua, 

e os inversores de tensão são para alimentação de 

aparelhos de corrente alternada. (CRESESB, 

2006). 

 

4.2. Sistemas híbridos 

 

Os sistemas híbridos apresentam várias 

fontes de geração de energia, como por exemplo, 

painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas entre 

outras. (CRESESB, 2006). 

Com a utilização de várias fontes de geração, o 

sistema precisará de uma unidade de controle de 

potência central para que o uso das energias seja 

otimizado, de forma que o sistema tenha 

eficiência na entrega da energia para o 

consumidor. (CRESESB, 2006). 

 

4.3. Sistemas conectados à rede 

 

Os sistemas interligados à rede elétrica, 

também são conhecidos como on-grid ou grid-

tie. Não utilizam armazenamento em baterias, 

pois toda energia gerada é consumida pelas 

cargas ou injetada na rede elétrica à qual o 

sistema está conectado. (FIGUEIRA, 2014).  

A Figura 6 apresenta a configuração de um 

sistema on-grid. (SOLARVOLT, 2020). 

Figura 6: Diagrama de um sistema conectado à rede 

 

      Fonte: Solarvolt, 2020 

 

Basicamente esta configuração é composta 

por cinco componentes, cujas funções são: 

(SOLARVOLT, 2020). 

 

1-2.  Painéis solares: são responsáveis por 

captar a luz solar e converter em energia elétrica; 

 

3. Inversor: responsável pela sincronização 

com a rede elétrica, transformando a eletricidade 

que foi produzida pelos painéis em um padrão 

igual ao oferecido pela concessionária de 
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energia, ou seja, a energia alternada que é usada 

nas tomadas das residências ou estabelecimentos; 

 

4. Quadro de distribuição: a energia é 

conectada ao quadro de distribuição já existente, 

para ser utilizada nos equipamentos internos; 

 

5.  Medidor de energia: quando o sistema 

fotovoltaico é instalado, o medidor unidirecional 

existente é substituído pelo bidirecional que 

mede tanto a energia que é injetada na rede 

quanto a consumida pelo usuário; 

 

6. Rede de distribuição: funciona como um 

banco de baterias, consumindo o excedente da 

energia injetada ou fornecendo energia nos 

momentos em que a geração está baixa (por 

exemplo, à noite ou em dias nublados). 

Quando a geração é maior que o consumo, 

o sistema grid-tie injeta a energia excedente para 

a rede e retira dela se for o caso contrário. 

(FIGUEIRA, 2014).  

A energia total gerada pelo sistema 

fotovoltaico será utilizada para descontar do 

consumo de eletricidade do local. O excedente de 

energia constitui um saldo positivo que pode ser 

utilizado em forma de crédito nos 60 meses 

seguintes ou poderá ser descontado do consumo 

de outra unidade do mesmo titular da conta. 

(SOLARVOLT, 2020). 

Este processo de acumular créditos quando 

se produz a própria energia, é definido pela 

ANEEL de Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica. O regulamento para a elaboração do 

faturamento está na Resolução Normativa nº 

482/12, e será distinto se o sistema estiver no 

local de consumo ou remoto. (SOLARVOLT, 

2020). 

A seguir serão apresentados três cenários 

possíveis para o sistema de geração distribuída de 

acordo com a relação geração-consumo. Os casos 

podem ser representados como se fossem meses 

subsequentes. 

No caso 1, mostrado na Figura 7 

(SOLARVOLT, 2020), a energia gerada é maior 

que a consumida. Então, se foi gerado 300 kWh 

e o consumo foi de 100 kWh, a energia extra 

forma um saldo positivo de 200 kWh que poderá 

ser abatido no próximo mês. 

Portanto, o consumidor pagará somente a 

taxa mínima que corresponde ao custo de 

disponibilidade somado à taxa de iluminação 

pública. 

A tarifação da taxa mínima é aplicada 

quando o consumo medido é menor do que o 

definido pela ANEEL na norma 414/2010. Sendo 

assim, para o caso apresentado, o custo de 

disponibilidade é cobrado como sendo um 

consumidor do grupo B (baixa tensão), cuja rede 

é trifásica, e equivale a 100 kWh. A taxa de 

iluminação pública é cobrada pela prefeitura de 

cada cidade. (SOLARVOLT, 2020). 
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                       Figura 7: Cenário em que a geração é 

maior que o consumo. 

 

Fonte: Solarvolt, 2020 

 

Na Figura 8, que representa o caso 2 

(SOLARVOLT, 2020), a energia elétrica 

produzida é menor que o consumo. Então, se foi 

gerado 100 kWh e o consumo foi de 300 kWh, 

haverá um saldo negativo de 200 kWh. Como no 

caso anterior acumulou-se um saldo de 200 kWh, 

este poderá ser usado como crédito para abater na 

conta do mês ou é possível transferi-lo para 

compensar o consumo em outra unidade 

pertencente ao mesmo titular e que esteja na 

mesma área de cobertura da concessionária. 

Se o crédito for compartilhado com outra 

unidade, será pago o valor equivalente a 200 

kWh. Caso contrário, o usuário pagará somente o 

valor mínimo correspondente. Como explicado 

no caso anterior, este valor equivale a 100 kWh.  

 

               Figura 8: Cenário em que a geração é menor 

que o consumo. 

 

                  Fonte: Solarvolt, 2020 

 

O caso 3, representado pela Figura 9 

(SOLARVOLT, 2020), a geração é igual o 

consumo. O sistema fotovoltaico gerou 300 kWh 

de energia e o consumo foi de 300 kWh, 

resultando em um saldo neutro. 

Novamente, o consumidor pagará apenas a 

tarifa mínima. Ainda que tivesse algum saldo 

positivo acumulado dos casos anteriores, o 

mesmo seria creditado no mês seguinte, pois a 

geração compensou o consumo neste cenário. 

 

                        Figura 9: Cenário em que a geração é 

igual o consumo 

 
Fonte: Solarvolt, 2020 

 

Analisando os cenários apresentados e sem 

fazer cálculos específicos de cobrança da conta 

de energia, é possível notar que o sistema 



Gestão 

93 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.20, n.1, p.93-103, 2020 

fotovoltaico pode contribuir e muito para a 

redução da fatura. 

Com o sistema instalado, a fatura a ser paga 

seria o equivalente a 300 kWh, ou seja, 100 kWh 

em cada mês. Sem o sistema instalado, a conta de 

energia a ser paga pelo consumidor 

corresponderia a 700 kWh.  

Em vista disso, ainda que a hipótese seja 

genérica e em curto prazo, este sistema 

conectado à rede pôde contribuir para a redução 

de mais de 57% da fatura da conta de energia. 

Isto comprova não apenas a viabilidade, como 

também a rentabilidade do investimento. 

 

5. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

 

Este artigo se baseia em uma suposição 

teórica de um projeto, para calcular de maneira 

simplificada o dimensionamento do sistema 

fotovoltaico e posteriormente analisar a 

viabilidade econômica-financeira para a 

implantação do mesmo. Para tal, adotou-se a 

Santa Casa de Caridade, denominada de Hospital 

Antônio Moreira da Costa (HAMC) de Santa 

Rita do Sapucaí/MG, a fim de reduzir os custos 

fixos desta associação. 

Para isto, será analisada a aplicação da 

energia solar como um sistema interligado à rede. 

A tarifação do hospital é feita com base em um 

consumidor de classe comercial trifásico, cuja 

modalidade é uma tarifa convencional. O 

dimensionamento de um sistema fotovoltaico 

demanda alguns conhecimentos básicos de 

valores, premissas de projeto e algumas 

informações adquiridas no próprio hospital, tais 

como: (FIGUEIRA, 2014; TEIXEIRA; 

CARVALHO; LEITE, 2011).  

 Histórico de consumo (fatura de energia); 

 Coordenada geográfica do estabelecimento; 

 Irradiação solar no local; 

 Perdas;  

 Potência média do gerador; 

 Número total de módulos; 

 Energia gerada pelo arranjo; 

 Potência do inversor. 

A Tabela I mostra o histórico de consumo 

do hospital no período referentre a um ano, bem 

como o valor da tarifa da região, que no caso é de 

R$ 0,70895 a cada 1 kWh. 

 

            Tabela 1: Fatura da conta de energia 

Mês/Ano 
Consumo 

(kWh) 
Preço 

08/19 11.440  R$  0,70895  

07/19 10.480  R$  0,70895  

06/19 11.080  R$  0,70895  

05/19 12.160  R$  0,70895  

04/19 11.640  R$  0,70895  

03/19 10.880  R$  0,70895  

02/19 12.840  R$  0,70895  

01/19 11.920  R$  0,70895  

12/18 10.840  R$  0,70895  

11/18 13.240  R$  0,70895  

10/18 11.080  R$  0,70895  

09/18 9.360  R$  0,70895  

         Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para mensurar uma central fotovoltaica, foi 

preciso obter os dados da irradiação solar diária 

média mensal em Santa Rita do Sapucaí/MG. 
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Para isso, utilizou-se o programa SunData do 

Centro de Referência para as Energias Solar e 

Eólica Sérgio de S. Brito (CRESESB), como 

mostra a Tabela II. (CRESESB). 

A busca de localidades no programa é feita 

por meio da localização geográfica do local de 

interesse (CRESESB). A cidade em questão 

possui as seguintes coordenadas: Latitude 

(22,201º Sul) e Longitude (45,649º Oeste), cujo 

formato numérico é dado em graus decimais. 

(CIDADE-BRASIL). 

 

Tabela 2: Irradiação solar media em Santa Rita do 

Sapucaí

 
Fonte: CRESESB, 2020 

Como cada projeto tem suas 

particularidades, para cada local de instalação, a 

escolha do ângulo de inclinação do painel 

fotovoltaico é importante, a fim de aprimorar os 

valores da irradiação solar no local. O programa 

mencionado propicia esses valores que são 

convertidos para planos inclinados, com três 

ângulos de inclinação diferentes em relação ao 

plano horizontal. Dentre eles: (MARTINS, 

2018). 

 ângulo igual à latitude; 

 ângulo que fornece o maior valor médio 

diário anual de irradiação solar; 

 ângulo que fornece o maior valor mínimo 

diário anual de irradiação solar.  

A escolha de um desses ângulos vai 

depender da atividade fim da instalação e dos 

requisitos do projeto. Geralmente o ângulo igual 

à latitude do local é usado como sendo a 

inclinação do módulo. O ângulo da maior média 

anual costuma ser utilizado quando se quer a 

maior produção anual de energia, caso dos 

sistemas conectados à rede. O ângulo com maior 

valor mínimo anual é usado em situações que a 

prioridade é amenizar o risco de falta de energia. 

(MARTINS, 2018). 

A seguir será encontrada as fórmulas para 

o dimensionamento apropriado dos elementos 

que irão compor o sistema on-grid para a 

conversão fotovoltaica. 

Para calcular a potência média do sistema, 

necessária para suprir o consumo médio diário do 

hospital, e posteriormente o número de painéis a 

serem instalados, será utilizada a Equação 1, na 

qual será uma adaptação da fórmula utilizada em 

(TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011). Esta 

adaptação, se dá pelo fato de que na fatura de 

energia do HAMC é dado o histórico de consumo 

mensal de toda a unidade, ao contrário da 

referência citada, cujo levantamento de carga 

possui o consumo diário (TEIXEIRA; 

CARVALHO; LEITE, 2011). Portanto, será 

necessário calcular o consumo médio diário do 

hospital. 

Então, a Equação 1 abaixo apresenta os 

dados para obtenção da potência média do 

conjunto de módulos: (MARTINS, 2018; 

TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011).  
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𝑃𝑚𝑒𝑑 =
𝐸𝑚𝑒𝑑

𝐻𝑆𝑃 𝑥 𝐹𝑝𝑠
   (1) 

 

Onde: 

𝑃𝑚𝑒𝑑  = Potência média do gerador (Wp); 

𝐸𝑚𝑒𝑑  = Consumo médio diário (kWh/dia); 

𝐻𝑆𝑃  = Horas equivalente de sol pleno (h/dia); 

𝐹𝑝𝑠  = Fator de perdas e segurança. 

 

Outro dado fundamental para o cálculo da 

potência é o valor da irradiação solar apresentada 

anteriormente. A mesma, por sua vez, é instável 

ao longo do ano, onde as estações são mais 

definidas. (MARTINS, 2018). 

A informação horas de pleno sol (HSP), 

submete-se a latitude e as condições 

meteorológica do local. É recomendado levar em 

consideração o nível médio do mês com menos 

incidência, no plano inclinado adotado para 

instalar os módulos. Então, será considerado o 

pior caso possível para garantir que o sistema 

funcionará durante todo o período. (MARTINS, 

2018; TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011). 

Esta informação, como destacado em 

Martins (2018) está relacionada ao número de 

horas por dia em que a radiação solar é estável, 

medindo 1 kW/m², de modo que a energia 

resultante seja igual à energia acumulada. O 

valor pode ser obtido através da Tabela II. 

(MARTINS, 2018). 

O sistema deve estar projetado para gerar 

uma quantidade mensal de energia, prevendo as 

irregularidades do clima e demais motivos que 

podem reduzir a geração do módulo. O fator de 

perdas e segurança (Fps) considera a tolerância 

na fabricação, temperatura de trabalho, poeira, 

degradação, sombras, desalinhamentos e perdas 

elétricas na instalação, além de incertezas sobre 

os dados utilizados e o consumo previsto. O valor 

comumente usado é de 0,8 (MARTINS, 2018; 

TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011).  

Outra adaptação na fórmula é com relação 

ao fator de perda de potência (Fpp) - 

(TEIXEIRA; CARVALHO; LEITE, 2011). Este 

não será considerado, pois o mesmo é 

consequência de características da bateria, e essa 

análise não considera o uso de baterias para 

armazenamento de energia. 

O número de módulos para atender o 

projeto depende da capacidade que o painél tem 

de transformar a energia do sol em energia 

elétrica. Isto se refere a potência do módulo a ser 

utilizado (dado do fabricante). A quantidade de 

painéis a ser instalado é definido pela Equação 2. 

(MARTINS, 2018). 

 

𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
𝑃𝑚𝑒𝑑

𝑃𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙
   (2) 

 

Em que: 

𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 = Número de painéis a ser 

instalado; 

𝑃𝑚𝑒𝑑  = Potência média do gerador (Wp); 

𝑃𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 = Potência do módulo a ser utilizado 

(Wp). 

 

O número de painéis deve ser um valor 

inteiro, caso o resultado seja fracionado, é 
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recomendado arredondar para um número acima. 

(MARTINS, 2018). 

 A estimativa de energia gerada pelo 

arranjo fotovoltaico pode ser calculada de acordo 

com a Equação 3. (FIGUEIRA, 2014). 

 

𝑊𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜

= 𝐻𝑆𝑃 𝑥 𝑃𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 𝑥 𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠   (3) 

 

No qual: 

𝑊𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜  = energia gerada pelo arranjo 

(kWh); 

𝐻𝑆𝑃  = Horas equivalente de sol pleno (h/dia); 

𝑃𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙 = Potência do módulo a ser utilizado 

(Wp); 

𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 = Número de painéis a ser 

instalado. 

 

Para a aplicação no sistema on-grid são 

utilizados inversores do tipo comutados à rede. 

Estes são responsáveis por converter a energia 

em tensão contínua gerada pelos painéis em 

tensão alternada. (MARTINS, 2018). 

O inversor deve ser capaz de adaptar o sinal 

da sua saída para o padrão de referência da rede 

elétrica da distribuidora, de forma a evitar um 

possível curto-circuito nessa saída, devido a 

algum defasamento no sinal ao inserir potência 

na rede. (MARTINS, 2018). 

Definido o tipo de inversor, parâmetros 

técnicos devem ser analisados para o 

dimensionamento do mesmo. São eles: níveis de 

tensão na saída, potência tolerada, características 

da onda, harmônicos, coeficientes de distorção 

da onda e rendimento na conversão. (MARTINS, 

2018). 

A potência do inversor deve ser maior ou 

igual a potência dos módulos fotovoltaicos. Este 

valor pode ser constatado na Equação 4, onde o 

fator de potência do inversor é dado no manual 

do equipamento. (MARTINS, 2018). 

 

𝑆 =
𝑃

𝑓𝑝
   (4) 

 

Onde:  

𝑆  = potência aparente (kVA);  

𝑃 = potência ativa (kW);  

𝑓𝑝  = fator de potência (adimensional). 

 

6. ESTUDO DE CASO 
   

Após serem definidos no capítulo anterior, 

a finalidade do estudo, as expressões, os 

conceitos e os dados para o dimensionamento dos 

componentes do sistema fotovoltaico, o próximo 

passo é aplicá-los. 

Todos os cálculos foram realizados em 

planilhas do Excel, e no mesmo foram 

consideradas todas as casas decimais possíveis 

após a vírgula, além disso, a ferramenta faz 

arredondamentos. Contudo, no artigo não serão 

apresentadas todas.  

Primeiramente será calculada a potência 

média necessária a ser gerada. Contudo, alguns 

dados precisam ser definidos para se aplicar à 

fórmula. 

Neste artigo, adotou-se o nível médio de 

irradiação do mês mais crítico, que é junho, no 
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ângulo que proporciona a maior média anual, 21º 

N em relação ao plano horizontal, para instalar as 

placas. Para estas informações, o valor da 

irradiação solar referente é 4,66 kWh/m².dia 

(vide Tabela II).  

Através do histórico da fatura da conta do 

hospital, em que o consumo mensal é exposto 

pela Tabela I, pode-se obter o valor médio 

mensal no intervalo de um ano, fazendo a média 

aritmética do consumo, onde o resultado é 

11.413,333 kWh/mês. Com isso, o valor do 

consumo médio diário de energia pode ser obtido 

através do cálculo abaixo: 

 

𝐸𝑚𝑒𝑑 =
11.413,333 𝑘𝑊ℎ − 100 𝑘𝑊ℎ

30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

𝐸𝑚𝑒𝑑 = 377,111 𝑘𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎 

 

Neste caso, temos que 100 kWh é o custo 

de disponibilidade somado à taxa de iluminação 

pública para o consumidor trifásico. Logo, o 

consumo médio diário é de 377,111 kWh/dia, 

considerando o mês com 30 dias. Este valor é 

variável ao longo dos dias, podendo ser maior ou 

menor que a média calculada. 

Atribuindo os valores na Equação 1, 

apresentada no capítulo anterior, tem-se que a 

potência média do conjunto de módulos será:

  

 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
377,111 𝑘𝑊/𝑑𝑖𝑎

0,8 𝑥 
4,66 𝑘𝑊/𝑚2. 𝑑𝑖𝑎

1 𝑘𝑊/𝑚²

 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑 = 101,156 𝑘𝑊𝑝 

 

O modelo CS3U-340P com capacidade de 

gerar 340 Wp da Canadian, será utilizado para o 

dimensionamento dos módulos fotovoltaicos. 

A partir da Equação 2, pode-se definir a 

quantidade de painéis necessários. Como não é 

possível um número de painéis fracionado, o 

resultado é arredondado para o próximo número 

inteiro acima. 

 

𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 =
101,156 𝑘𝑊𝑝

340 𝑊𝑝
 

 

           𝑁º 𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 = 297,51 ≅ 298 

 

 Aplicando os dados obtidos na Equação 

3, tem-se a produção de energia diária gerada 

pelo sistema. 

 

𝑊𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜 = 4,66 𝑥 340 𝑥 298 

𝑊𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑗𝑜 = 472,151 𝑘𝑊ℎ 

Este valor de energia gerada é estimado 

para o pior caso, no qual adotou-se o menor valor 

de incidência da irradiação solar. Ambos serão 

instáveis ao longo do ano. Quanto maior a 

disponibilidade de sol no local, maior será a 

geração de energia.  

Como a potência dos módulos 

fotovoltaicos é de 101,156 kWp, a potência do 

inversor deverá ser maior ou igual a este valor. 

Considerando que o inversor escolhido possui 

fator de potência de 1 (fp ajustável de acordo com 

manual do equipamento), com isso, a potência 

aparente do mesmo pode ser determinada através 

da Equação 4: 
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𝑆 =
101,156𝑥10³

1
 

 

𝑆 = 101,156 𝑘𝑉𝐴 

 

 A potência aparente no inversor deverá 

ser, no mínimo 101,156 kVA, ou seja, igual a dos 

painéis. Assim, será selecionado dois inversores 

da fabricante Renovigi, modelo RENO-50k, cuja 

potência aparente na saída de corrente alternada 

(CA) é 55 kVA. 

Com base nos dados calculados e coletados 

para formar o estudo, o sistema fotovoltaico 

proposto para o HAMC, produzindo 101,156 

kWp, é composto dos equipamentos/serviços 

descritos na Tabela III, com os respectivos 

investimentos iniciais. Os valores de cada item, 

foram obtidos através de uma empresa 

especializada em sistemas fotovoltaicos, que já 

possui know-how na área. (DIAFRA). 

Os equipamentos fotovoltaicos têm vida 

útil de 30 a 35 anos ou podendo chegar até 40, 

sendo que a garantia de desempenho é de 25 

anos. Porém, durante este período faz-se 

necessário realizar a troca dos inversores, cuja 

vida útil varia de 10 a 15 anos, com garantia de 5 

a 10 (FIGUEIRA, 2014). Neste trabalho, 

considera-se apenas uma troca dos inversores na 

estimativa de que o sistema irá funcionar durante 

o período de 25 anos, resultando em 4 

componentes totais. 

A mão de obra, comissionamento, 

acessórios, estrutura, projeto elétrico e etc, foram 

todos adicionados como um item. O projeto 

elétrico elaborado deve ser avaliado e aprovado 

pela companhia de energia elétrica local, a fim de 

garantir a segurança e o desempenho do sistema. 

(DASSI et al., 2015). A Tabela IV mostra o custo 

total para manter o sistema no período de 25 

anos. 

 
Tabela 3: Custo de instalação do sistema fotovoltaico 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

   Tabela 4: Custo total do sistema fotovoltaico durante 

25 anos 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7. INDICADORES PARA A ANÁLISE DE 

INVESTIMENTO 

 

Para a análise de viabilidade econômica e 

financeira de um determinado projeto, diferentes 

tipos de indicadores podem ser empregados. 

Neste artigo, a análise do sistema de energia solar 

fotovoltaica, utilizará o Payback descontado, o 

Valor Presente Líquido e a Taxa Interna de 

Retorno. (DASSI et al., 2015).      

A partir do projeto já dimensionado e o 

investimento a ser realizado para a 

implementação, o objetivo maior é saber quanto 

tempo levará para reaver a aplicação inicial. 

(LANDEIRA, 2013). 

Como o sistema tem uma duração esperada 

de 25 anos, será necessário o uso de ferramentas 
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de cálculo em planilhas do Excel para aferir os 

investimentos na data presente, pois o valor do 

dinheiro não será o mesmo no futuro. 

(LANDEIRA, 2013). 

 

7.1. Método Payback Descontado 

 

É o método de análise capaz de identificar 

o período necessário para que os benefícios do 

projeto recuperem o valor investido. Ele 

apresenta o instante em que as entradas e saídas 

de caixa se equiparam no tempo, considerando 

uma taxa de desconto. 

Quanto menor o período de Payback, mais 

rápido será o retorno e mais interessante se torna 

o investimento. Por outro lado, quanto mais o 

Payback se aproxima do final da vida econômica 

do projeto, maior é o risco do projeto não ser 

viável. (LANDEIRA, 2013). 

 

7.2. Método do Valor Presente Líquido 

(VPL) 

 

O VPL apresenta qual o valor monetário 

foi economizado durante toda a vida estimada do 

sistema, considerando o custo de oportunidade 

do capital através da taxa de desconto. 

(LANDEIRA, 2013). Isto é, a diferença entre o 

valor presente das entradas líquidas de caixa e o 

investimento inicial. (DASSI et al., 2015). [1] 

Se o VPL é maior que zero, o projeto é 

viável, caso contrário é inviável. Portanto, quanto 

maior o VPL, mais viável é o investimento e o 

projeto agrega mais valor à empresa que o 

executa. (LANDEIRA, 2013). 

 

7.3. Método da Taxa Interna de Retorno 

(TIR) 

 

A TIR mostra a rentabilidade do 

investimento. É a taxa que iguala o retorno ao 

capital investido, ou seja, a taxa para que o VPL 

seja nulo. Quando o valor presente líquido é zero, 

tem-se o equilíbrio econômico do projeto, não 

haverá formação nem perda de valor. 

Quando a TIR é maior que o custo do 

capital (TMA), significa que o investimento é 

viável e agrega valor à empresa. (DASSI et al., 

2015; LANDEIRA, 2013). 

Os dois últimos métodos dependem da 

TMA (Taxa Mínima de Atratividade), que é a 

menor taxa a partir da qual se aceita investir. A 

TMA equivale ao custo médio ponderado de 

capitais necessário para a execução do projeto. 

(DASSI et al., 2015). 

Se a TIR for maior que TMA, o 

investimento é viável, caso contrário não agrega 

valor. 

 

8. ANÁLISE DA VIABILIDADE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

PROJETO 

 

Com base no sistema proposto, verifica-se 

que o investimento para a instalação e geração de 

energia através de módulos fotovoltaicos, no 

tempo de 25 anos, é de R$ 461.953,00 (como 

mostrado na Tabela IV). 

A seguir são feitas as análises do projeto 

baseadas em três diferentes cenários de 

investimento. 
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Para fazer os cálculos de viabilidade é 

preciso estimar o quanto de energia será 

produzida durante 1 ano. Ao considerar o custo 

da tarifa de R$ 0,70895 a cada 1 kWh, e a 

perspectiva de geração diária do sistema 

proposto de 472,151 kWh, será possível 

economizar anualmente cerca de R$ 120.503,89, 

ou seja, essa é a receita anual estimada, conforme 

pode ser visualizada na Tabela V. 

Para estes cálculos serão considerados os 

valores da tarifa e energia produzida como sendo 

fixos, porém há variação nos indicadores de 

análise de investimento se ocorrer mudanças na 

tarifa de energia e/ou nas horas de sol por dia na 

região. 

 

8.1. Cenário 1: 100% capital próprio 

 

Neste cenário é considerada uma TMA de 

10% ao ano, ou seja, é uma média ponderada de 

100% de capital próprio à custo de 10%. A 

Tabela V apresenta o fluxo de caixa projetado 

para o período de 25 anos. 

 

Tabela 5: Fluxo de caixa projetado para o cenário 1 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

No cálculo do Payback descontado, são 

necessários aproximadamente 5 anos e 27 dias 

para ter o retorno sobre o investimento inicial. O 

VPL no final do período de 25 anos será de R$ 

631.865,59 e a TIR de 26,01% ao ano. Isso quer 

dizer que, se o sistema tiver a vida útil de 25 anos, 

este produzirá energia durante este período e será 

pago já nos primeiros cinco anos. 

É possível notar que, apenas com a 

economia na fatura acumulada, em 4 anos (R$ 

120.503,885 x 4) teria um valor de R$ 

482.015,54, que já é superior ao investimento. 

Com isso, em torno de 3 anos e 10 meses, sem 

considerar a taxa de juros, o sistema já estaria 

quitado e gerando a receita anual apresentada. 

Sendo assim, pode-se concluir que para 

uma TMA de 10% ao ano, o sistema de energia 

solar fotovoltaica é viável para redução de custos 

dentro do período analisado.  

 

8.2. Cenário 2: 60% capital próprio e 40% 

financiamento 
 

 

No cenário 2 é estimada uma TMA de 

13,99% ao ano, ou seja, é a média ponderada 

entre 60% de capital próprio com um custo de 

10% ao ano e 40% de financiamento a um custo 

de 18% ao ano. No cálculo do Payback 

descontado, mostrado na Tabela VI, são 

necessários aproximadamente 5 anos, 8 meses e 

12 dias para recuperar o custo de instalação. 
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Tabela 6: Fluxo de caixa projetado para o cenário 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O VPL no final do período de 25 anos será 

de R$ 409.815,02 e a TIR de 26,01% ao ano. O 

tempo de retorno é maior do que o cenário 1, pois 

neste caso, parte do investimento é financiado a 

uma taxa de juros de 18% ao ano. 

Portanto, é possível concluir que, para uma 

TMA de 13,99% ao ano, o projeto de energia 

solar fotovoltaica no cenário investigado é 

executável para reduzir os custos e possibilitar 

outros investimentos. 

8.3. Cenário 3: 20% capital próprio e 80% 

financiamento 

 

Para o cenário 3 foi considerada uma TMA 

de 17,97% ao ano, ou seja, a média ponderada 

entre 20% de capital próprio ao custo de 10% ao 

ano e 80% de financiamento com um custo de 

19,97% ao ano. No cálculo do Payback 

descontado, são necessários aproximadamente 7 

anos e 25 dias para recuperar o investimento. O 

VPL ao final do vigésimo quinto ano será de R$ 

197.710,48 e a TIR de 26,01% ao ano. O tempo 

de retorno é maior do que o cenário anterior, já 

que a taxa de juros do financiamento é maior. 

No entanto, também é possível concluir que, 

para uma TMA de 13,99% ao ano, o projeto de 

energia solar fotovoltaica é viável para diminuir 

as despesas. A Tabela VII apresenta o fluxo de 

caixa projetado para este cenário. 

 

Tabela 7: Fluxo de caixa projetado para o cenário 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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9. CONCLUSÃO 

 

O artigo apresenta a análise de viabilidade 

econômica e financeira da implantação de um 

sistema de energia solar fotovoltaica para o 

Hospital Antônio Moreira da Costa, como 

alternativa para reduzir as despesas com a conta 

de energia elétrica. 

Para isso, foram analisados três diferentes 

cenários de investimento, utilizando os 

indicadores Payback descontado, Valor Presente 

Líquido e a Taxa Interna de Retorno. 

Os resultados mostram que para o período de 

vida útil analisado, considerando os dados 

projetados, o projeto de energia solar fotovoltaica 

pode ser considerado viável para todas as 

possibilidades avaliadas. No entanto, identificou-

se que o cenário 1 é mais vantajoso que os 

demais, pois o retorno sobre o investimento é 

mais rápido e a economia a longo prazo é maior. 

Isso se deve ao fato de o mesmo não utilizar de 

financiamento com taxa de juros inclusa. 

Diante ao exposto, a energia solar promove a 

economia de recursos, diminuindo as despesas 

com a conta de energia. Além disso, o 

investimento inicial com a instalação do sistema 

é logo coberto por essa economia e a vida útil dos 

equipamentos perdura por vários anos depois. 

Assim, a economia acumulada após o tempo de 

payback pode ser utilizada para proporcionar 

melhorias na estrutura, equipamentos e 

atendimentos do hospital. Ademais, é preciso 

ressaltar a importância da energia solar como 

uma fonte sustentável e renovável, sem impactos 

ambientais significativos. 
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RESUMO 

O acirramento das contradições de classe, no atual estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista, tem 

como traço incontestável o avanço do capital sobre o trabalho. Tal embate, próprio de uma sociedade que impele à 

devastação social, ocorre também no campo da educação. No Brasil, a particularidade da crise tem sido marcada pela 

ação predatória dos segmentos neoliberais e neoconservadores sobre a escola pública e democrática. Nessa conjuntura, a 

Pedagogia Libertadora, bem como o legado do seu precursor, o professor Paulo Freire, têm sido colocados sob ataque a 

fim de que sejam interditados. Diante de injúrias e acusações caluniosas que ameaçam obscurecer a história do Patrono 

da Educação Brasileira, faz-se necessário revisitar a obra de Freire, assim como dos seus comentadores e biógrafos, no 

intuito de comunicar a sua trajetória de vida sinalada pelo compromisso com a justiça, com a igualdade e com a 

solidariedade. Este artigo procura apresentar a formação do educador pernambucano considerando as determinações 

políticas, sociais e econômicas que o levaram a se dedicar à elaboração teórica e à prática da pedagogia libertadora. Para 

isso, o texto destaca as limitações econômicas da sua infância, as relações familiares e o gosto pelos estudos. Ademais, 

ressalta seu envolvimento com os movimentos de educação e cultura popular no nordeste brasileiro, local em que elaborou 

junto às classes trabalhadoras o seu método de alfabetização popular. Por fim, relata a sua prisão, a perseguição política, 

o amadurecimento intelectual no exílio, a volta para o Brasil e o compromisso político com os oprimidos. 

 

Palavras-chave: Educação popular. Pensamento contra-hegemônico. Teoria educacional. 

 

 

ABSTRACT 

The intensification of class contradictions, in the current stage of development of the capitalist mode of production, has 

the undeniable feature of the advance of capital over labor. Such a clash, typical of a society that drives social devastation, 

also occurs in the field of education. In Brazil, the particularity of the crisis has been marked by the predatory action of 

the neoliberal and neoconservative segments on the public and democratic schools. In this context, the Liberating 

Pedagogy, as well as the legacy of its precursor, teacher Paulo Freire, have been put under attack in order to be interdicted. 

In the face of injuries and slanderous accusations that threaten to obscure the history of the Patron of Brazilian Education, 

it is necessary to revisit the work of Freire, as well as his commentators and biographers, in order to communicate his life 

trajectory signaled by the commitment to justice, with equality and solidarity. This article seeks to present the education 

of the educator considering the political, social and economic determinations that led him to dedicate himself to the 

theoretical elaboration and the practice of liberating pedagogy. To this end, the text highlights the economic limitations 

of his childhood, family relationships and a taste for studies. Furthermore, he highlights his involvement with the 

education and popular culture movements in northeastern Brazil, where he developed his method of popular literacy with 

the working classes. Finally, he reports his imprisonment, political persecution, intellectual maturation in exile, his return 

to Brazil and his political commitment to the oppressed. 

 

Keywords: Popular education. Counter-hegemonic thinking. Educational theory. 

 

___________ 

Trata-se de uma adaptação decorrente da dissertação Pedagogia Libertadora e Pedagogia Histórico-Crítica: um estudo 

crítico de pedagogias contra-hegemônicas brasileiras (MACHADO, 2016). 
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1. INTRODUÇÃO1 

 

Diante da crise estrutural desta ordem 

societária, os representantes da classe dirigente 

põem-se a atacar, intensa e continuamente, as 

lideranças políticas e intelectuais das classes 

subalternas. No campo da educação, como era de 

se esperar, a disputa por hegemonia se torna cada 

dia mais acirrada e ameaça as conquistas 

relacionadas à liberdade de cátedra, à diversidade 

cultural e à pluralidade metodológica.  

A fim de suplantar a proposta de escola 

pública, laica, gratuita e popular, os reformadores 

empresariais da educação (FRETAS, 2018), 

aliados aos conservadores e fundamentalistas 

religiosos de diversas matizes (MOLL, 2015), 

empenham-se em uma cruzada tresloucada 

contra o “fantasma do comunismo”. 

Interessados em controlar o processo 

pedagógico e administrativo da educação básica 

- pois só assim poderão transferir os recursos 

públicos para iniciativa privada e inculcar sem 

constrangimentos a ideologia dominante nos 

filhos da classe trabalhadora - elegem como 

inimigo público número um o professor Paulo 

Freire. 

Ardilosamente, associam o Patrono da 

                                                         
1 Dedico esta publicação às alunas e aos alunos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Centro de Ensino Superior 

em Gestão, Tecnologia e Educação (FAI). 
2 Cabe destacar que Freire é o terceiro teórico mais citado 

em trabalhos acadêmicos no mundo (SINEPMG, 2018), dá 

nome a centros de estudos na Alemanha, Portugal, 

Finlândia, África do Sul, Áustria, Holanda, Estados Unidos 

e Canadá, além de ser homenageado em monumento 

público em Estocolmo, na Suécia (R7, 2019). Em 2016, a 

obra Pedagogia do Oprimido entrou para a lista das cem 

obras mais citadas na língua inglesa (G1 GLOBO, 2016). 

Educação Brasileira (BRASIL, 2012) ao 

“marxismo cultural” (seja lá o que isso quer 

dizer) e o atacam vigorosamente, enquanto a 

comunidade internacional continua a 

homenageá-lo2. As barbáries reproduzidas contra 

o professor pernambucano, que sempre foi um 

humanista cristão vinculado à fenomenologia e à 

Teologia da Libertação (MACHADO, 2019), são 

próprias daqueles que promovem a negação da 

ciência e desconhecem a natureza do trabalho 

pedagógico3. 

Aqueles  que caluniam uma das maiores 

personalidades brasileiras - talvez o mais correto 

seja dizer uma personalidade mundial - o fazem 

por saberem do seu histórico compromisso com 

a justiça, com a tolerância, com a igualdade e 

com a solidariedade. Desconhecem, contudo, que 

sua trajetória de amor e esperança jamais poderá 

ser apagada. 

O objetivo deste artigo é apresentar, 

ainda que de forma sumária, a trajetória de vida 

do professor Paulo Freire, bem como as 

condições políticas, sociais e econômicas em que 

emergiram sua pedagogia e seu método de 

alfabetização.  

Para tanto, tomamos como referencial 

teórico-metodológico o materialismo 

Ademais, Freire recebe o títlo de doutor honoris causa em 

pelo menos 35 universidades (UOL, 2019).  
3 Os ataques não são promovidos exclusivamente pelos 

coletivos de extrema direita, mas também por figuras de 

destaque na política nacional. O Presidente da República, 

Jair Bolsonaro, se referiu ao educador como “energúmeno” 

(UOL, 2019) e Abraham Weintraub, quando Ministro da 

Educação, disse que a imagem de Freire representava “o 

fracasso total e absoluto” (O GLOBO, 2019), que o 

educador era “feio, fraco e não tem resultado positivo” 

(CARTA CAPITAL, 2020).  
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histórico-dialético, pois o conjunto das ideias 

em uma dada formação social, dentre elas as 

ideias pedagógicas, são determinadas pela 

produção material da vida. Dessarte, seguindo as 

trilhas de Marx (1985; 2008; 2018) e Engels 

(2015), tratamos de expressar neste texto o 

movimento da realiade concreta, fato que nos 

permite encarar a vida de Paulo Freire como 

síntese de multiplas determinações e relações 

numerosas. Em um exercício de revisão 

bibliográfica, consideramos as obras de seus 

comentadores mais citados, os depoimentos de 

amigos e familiares, bem como as palestras, as 

entrevistas e os escritos do professor Paulo 

Freire. Só assim, em consonância com o método 

ao qual no vinculamos, nos foi possível ir da 

síncrese à síntese pela mediação da análise. 

Ademais, é preciso indicar o caráter propositivo 

do texto, próprio dos estudos tributários da 

filosofia da práxis que, enquanto teoria 

revolucionária, possibilita a compreensão da 

realidade e ilumina, a partir da consecução 

científica, a prática transformadora. 

 

2. TRAJETÓRIA DE UM EDUCADOR 

HUMANISTA: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES  

 

Não se pode falar da história da educação 

mundial, ou desenvolver qualquer projeto de 

formação humana na atualidade, sobretudo no 

campo da educação popular contra-hegemônica, 

sem considerar o legado deste intelectual 

orgânico às classes populares que se tornou, 

merecidamente, Patrono da Educação Brasileira. 

Estamos falando de Paulo Reglus Neves Freire, 

conhecido no Brasil e no exterior apenas por 

Paulo Freire. 

Nascido no dia 19 de setembro de 1921 no 

Recife, Pernambuco, uma das regiões mais 

pobres do capitalismo periférico, Freire 

vivenciou a miséria, e por ela foi acometido, 

desde a mais tenra idade. As determinações 

materiais que marcaram sua experiência de vida 

fizeram com que viesse a defender uma educação 

transformadora, uma educação para os que, assim 

como ele, sabiam das dificuldades de viver e 

aprender na pobreza. 

Freire deu os primeiros passos no quintal da 

casa em que nasceu, na “Estrada do 

Encanamento, 724, no bairro da Casa Amarela, 

como tanto gostava de lembrar e de dizer” 

(FREIRE, 1996, p.28). Ali, à sombra das 

magueiras, o menino, que era o mais novo de 

quatro irmãos, aprendeu a ler e a escrever 

desenhando com gravetos as primeiras letras no 

chão batido do quintal.  

Segundo a mãe, Edeltrudes Neves Freire, 

gostava de estar com os pais, presença constante 

nos primeiros anos de vida (FREIRE, 1996). Foi 

pelo convívio com o pai, Joaquim Temístocles 

Freire, que era aposentado em função de um 

aneurisma no abdômen, que o educador 

acreditava ter desenvolvido relações marcadas 

por profunda sensibilidade. Já maduro e 

consciente de sua história, Freire manifestava, 

reiteradas vezes, admiração pelo carinho que os 

pais tinham entre si e com os filhos. 
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Os primeiros anos de sua vida foram 

sinalados pela companhia do pai, que morreu 

quando Freire completou treze anos, e pelas 

limitações econômicas impostas pela Depressão 

que se seguiu ao Crash da Bolsa de Nova York. 

O professor pernambucano narra o 

acontecimento em entrevista em 1985. 

 

Meu pai, cuja presença me marca até hoje, morreu 

em 1934. Rio-grandense-do-norte, era capitão da 

polícia militar, tendo sido inicialmente sargento de 

Exército. Quando eu nasci, ou pouco depois, ele 

ficou muito doente e teve que se reformar. Os 

vencimentos dele eram bastante limitados. Havia, 

no entanto, um tio nosso, irmão da minha mãe, um 

comerciante que tinha casas de estiva no Rio de 

Janeiro, que ajudava a família. Com a Crise de 

1929, que repercutiu dramaticamente em cima dele, 

teve de diminuir a ajuda que dava (CHASIN; 

DANTAS; MADEIRA, 1985, p. 2). 

 

O episódio relatado foi determinante na 

trajetória de Freire. A ajuda que recebiam do tio, 

Rodovalho Neves, garantia as condições de 

existência da família, mas durante a intensificação 

da crise do capital, o auxílio, que possibilitava 

tranquilidade financeira, diminuiu drasticamente. 

A família, que vivia confortavelmente como 

classe média da zona da mata nordestina, foi 

obrigada a abandonar a casa em que morava e a 

se transferir para periferia em condições que, não 

raras vezes, foram de precariedade. 

Paulo Freire relata o episódio de 1932 

como sendo seu primeiro exílio, de onde foi 

“saído” para ir morar em uma cidade próxima, 

Jaboatão, que ficava a dezoito quilômetros da 

capital. Em suas palavras: “Essa saída foi 

traumática, pois havia toda uma convivência 

entre o menino e aquele seu primeiro mundo, 

aquele chão, o canto dos passarinhos. Foi uma 

saída tática, mas a crise continuou nos 

acompanhando” (CHASIN; DANTAS; 

MADEIRA, 1985, p. 2). 

Os tempos de crise, o reconhecimento da 

miséria da população marginalizada do nordeste, 

a morte do pai, as necessidades materiais que a 

família enfrentava, o sofrimento da mãe - 

obrigada agora a aumentar suas atividades para 

criar os filhos sozinha - e a solidariedade 

existente entre a população da periferia, somados 

à religiosidade e à sua fé inabalável, 

influenciaram a formação da individualidade de 

Paulo Freire. 

Ilustra o período, que compreende o início 

da década de 1930, a história contada por 

Lutgardes Costa Freire (SOUZA, 2003). De 

acordo com Lutgardes, filho do educador, houve 

dias em que a fé e a necessidade foram 

confrontadas. Os filhos de dona Edeltrudes, numa 

ocasião brincavam no quintal de terra quando 

perceberam que a galinha do vizinho havia 

ultrapassado a cerca que se encarregava de 

demarcar a divisa dos terrenos. Constatando a 

agonia da mãe,  que há dias se via aturdida por 

não saber o que fazer para alimentar os filhos, 

resolveram dar cabo do animal. 

 
Com certo constrangimento, entregaram a galinha 

morta à mãe, que sendo católica, havia ensinado 

seus filhos a não roubar, a falar a verdade, a 

respeitarem seus pais, enfim todos os princípios 

católicos de uma boa educação. Edeltrudes, naquele 

dia de domingo, abriu uma exceção às suas regras 

de conduta, e ofereceu à família um prato um pouco 

melhor do que o de costume (SOUZA, 2003, 

p.330). 

 

Ana Maria Araújo Freire, segunda esposa do 
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professor, afirma que os tempos difíceis de 

Jaboatão foram decisivos para a construção da sua 

personalidade. De acordo com ela, aquele foi “um 

espaço-tempo de aprendizagem, de dificuldades e 

de alegrias vividas intensamente, que lhe 

ensinaram a harmonizar o equilíbrio entre o ter e o 

não ter, o ser e o não ser, o poder e o não-poder, o 

querer e o não-querer” (FREIRE, 2001, p. 222). 

Assim, Freire teria se formado na disciplina da 

esperança. 

Em Jaboatão, Paulo Freire terminou o 

estudo primário em escola pública. Na cidade, no 

entanto, não havia ensino secundário e deveria, 

desse modo, estudar em Recife. Contudo, o 

ensino secundário não era oferecido pelo Estado 

e só estudavam os que poderiam pagar por uma 

instituição privada. 

Freire ingressou atrasado na escola 

secundária. Contava os  dezesseis anos na época, 

período em que os garotos de sua geração, cujos 

pais tinham dinheiro, se matriculavam na 

faculdade. Relata o educador que, naqueles 

tempos, “[...] era alto, grande, anguloso, feio. [...] 

Usava calças curtas porque a mãe não tinha 

condições de comprar calça comprida” 

(CHASIN; DANTAS; MADEIRA, 1985, p. 5). 

Cursou o primeiro ano em uma escola privada do 

Recife, mas, devido à crise financeira em que a 

família se encontrava, não concluiria os estudos 

não fosse pelo esforço da mãe para conseguir 

uma bolsa. Ingressou então como bolsista no 

Colégio Oswaldo Cruz que era de propriedade de 

Aloísio Araújo, de quem se tornaria um grande 

amigo. 

Paulo Freire terminou os estudos 

secundários no Colégio Oswaldo Cruz, onde se 

tornou, mais tarde, professor de Língua 

Portuguesa. Estudioso e encantado pelas 

palavras, apaixonou-se por Linguística aos 

dezenove anos ao ler Saussure, Vossler  e Matoso 

Câmara. Muito provavelmente tenha  

desenvolvido,  nesse período, seu gosto por 

manusear e tratar a linguagem, a preocupação, 

mais tarde reforçada, com a sintaxe e com a 

semântica popular. Entender a palavra do povo e 

seu peso para a compreensão do mundo foi, para 

esse educador, imprescindível em tudo o que 

construiu ao longo de sua trajetória. Cabe 

destacar que não só a importância atribuída à 

semântica das classes subalternas o 

acompanharia por toda vida, mas também o 

prazer que sentia em manejar a linguagem, criar 

neologismos e modificar o significado das 

expressões. 

Trabalhando como professor, inicia, aos 22 

anos, os estudos na Faculdade de Direito do 

Recife. O próprio Freire reconheceria, mais 

tarde, que essa era a única decisão que poderia ter 

tomado, já que na década de 1940 não havia 

formação voltada para a Linguística e que, se 

assim desejasse, deveria se deslocar para São 

Paulo, o que, naquelas circunstâncias, não lhe 

seria possível. Além disso, sendo ele um amante 

da língua, não se aventuraria no curso de 

Engenharia que, naquela época, era muito 

procurado pelos jovens pernambucanos, 

apresentando-se como alternativa ao curso de 

Direito. 
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Antes que viesse a se formar, casou-se com 

a professora primária e colega de trabalho, Elza 

Maria Costa Oliveira, com quem teve cinco 

filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de 

Fátima, Joaquim e Lutgardes. Elza se tornou 

companheira de uma vida, revisora de suas obras, 

conselheira e parceira nas ações educativas. Elza 

também foi determinante para que Freire se 

convencesse de que era educador, não advogado 

(SOUZA, 2003, p. 331). 

Para que se convencesse, com a ajuda de 

Elza, de que não era advogado, bastou uma 

causa, que por sinal não concluiu. Logo que se 

formou na Faculdade de Direito, Freire foi 

contratado pelo credor de um jovem dentista para 

receber a quantia que esse havia lhe emprestado 

para que pudesse comprar seus equipamentos e 

montar seu consultório. O dentista, ainda em 

início da carreira, não havia tido tempo o 

suficiente para juntar clientela, ganhar dinheiro e 

pagar a dívida que havia contraído. Freire, em 

audiência com o devedor, lhe expôs a situação e 

explicou o que a Lei determinava. Notou, no 

decorrer da conversa, profundo abatimento no 

semblante do dentista que lhe contou a difícil 

situação em que se encontrava e afirmou que 

poderia levar tudo: mesa, quadros, sofá, menos 

sua filha (SOUZA, 2003, p.333). Sentindo-se 

extremamente desconfortável, Freire decidiu que 

aquela seria sua primeira e última causa como 

advogado. Possivelmente tenha sido tomado pelo 

senso de justiça que o acompanhava e pelas 

lembranças da infância sofrida. Dá sinais que 

entende, a essa altura, que, em uma sociedade 

estruturalmente  desigual, o direito não pode ser 

confundido com justiça, pois nesse prisma a 

justiça só se daria em favor de alguns e isso ele 

não poderia tolerar (FREIRE, 1996). 

A partir disso o envolvimento de Paulo 

Freire com a educação passa a se estreitar e ele 

assume o cargo de diretor do setor de Educação e 

Cultura do SESI (1947-1954), que havia sido 

criado há pouco tempo pela Confederação 

Nacional da Indústria em parceria com o governo 

de Getúlio Vargas, tornando-se, mais tarde, 

superintendente do Serviço Social da Indústria 

(1954-1957). A experiência naquele órgão lhe 

aproximou dos trabalhadores e aumentou sua 

consciência a respeito das duras condições de vida 

do operariado urbano. 

Freire reconhecia os interesses da 

instituição na qual trabalhava. Sabia que a 

organização do Serviço Social da Indústria 

atendia aos interesses da classe dominante, uma 

vez que tinha a intenção de criar quadros 

proletarizados para servir melhor ao capital, isto 

é, tinha como propósito a reprodução do trabalho 

alienado, não a formarção humana para 

superação das relações de exploração. Nesse 

sentido, a intenção do SESI, assim como o de 

outras intituições do poder hegemônico, era 

dilatar no tempo, o quanto possível, a insurgência 

das massas contra as condições que as oprimiam.  

Ainda assim, é no SESI que Freire, como 

ele mesmo evidenciou, “[...]começa a se 

aproximar da razão de ser do fenômeno da 

exploração de classe” (CHASIN; DANTAS; 

MADEIRA, 1985, p. 10) e é ali que ganha 
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experiência por mais de 10 anos com a educação 

popular e começa a formular, mesmo que sem 

comunicar, o que viria a ser conhecido como 

Método Paulo Freire. 

Na década de 1950, junto a educadores 

preocupados com a educação escolar, fundou o 

Instituto Capibaribe. Foi nomeado, em 1956, 

membro do Conselho Consultivo de Educação do 

Recife pelo prefeito Pelópidas Silveira e tornou-

se Diretor da Divisão de Cultura e Recreação do 

Departamento de Documentação e Cultura da 

Prefeitura Municipal do Recife em 1961. 

Em 1959 prestou concurso para Faculdade 

de Filosofia Ciências e Letras da Universidade do 

Recife, transformada, em 1965, na atual 

Universidade Federal de Pernambuco. “Paulo 

Freire não conquistou a cadeira, mas a tese que 

apresentou ao concurso [Educação e atualidade 

brasileira] lhe valeu o título de doutor” 

(SAVIANI, 2008, p. 321), permitindo que fosse 

nomeado professor efetivo de Filosofia e História 

da Educação na mesma instituição. O conteúdo 

da tese Educação e atualidade brasileira 

acabaria por ser incorporado, com ajustes, à obra 

Educação como prática de liberdade. 

Em julho de 1958, por ocasião do II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos no 

Rio de Janeiro, revelou-se nacionalmente como 

pensador progressista ao expor o seu relatório A 

Educação de Adultos e as Populações 

Marginais: o problema dos mocambos. Nele, 

                                                         
4Miguel Arraes de Alencar (1916-2005), advogado e 

economista, foi prefeito de Recife, deputado estadual e 

federal por Pernambuco, sendo também governador deste 

Estado por três mandatos. Durante a ditadura empresarial-

contrariando o pensamento educacional corrente, 

defendeu que a educação das classes populares 

fosse “dialógica” e “horizontal” e que a 

alfabetização e a leitura da realidade fizessem 

parte de um único projeto. A 

formação/conscientização democrática seria 

sinalada pela “comunhão” entre os educadores e 

os educandos, sinônimo de respeito ao 

conhecimento popular.  

Para Ana Maria Araújo Freire (1996): 

 
Paulo falava em educação social, falava na 

necessidade de o aluno, além de se conhecer, 

conhecer também os problemas sociais que o 

afligiam. Ele não via a educação simplesmente como 

meio para dominar os padrões acadêmicos de 

escolarização ou para profissionalizar-se. Falava da 

necessidade de estimular o povo a participar do seu 

processo de emersão na vida pública engajando-se 

no todo social. [...] Esta natureza política da 

educação, antes mesmo de sua especificidade 

pedagógica, técnica e didática, tem sido o cerne da 

preocupação freireana tanto em suas reflexões 

teóricas quanto na sua práxis educativa (FREIRE, 

1996, p. 36-37). 

 

Foi em 1961, como diretor do 

Departamento de Extensões Culturais da 

Universidade do Recife, que se envolveu no 

grande movimento de alfabetização popular 

representado, em boa medida, pelo Movimento 

de Cultura Popular (MCP), do qual foi um dos 

fundadores durante a administração municipal de 

Miguel Arraes4. É nesse momento que o 

educador pernambucano tem a possibilidade de 

pensar e aprimorar junto às massas o seu método 

de alfabetização que, em pouco tempo, ficaria 

conhecido em todo país. 

militar foi perseguido, preso e exilado. Disponível em: 

http://institutomiguelarraes.com.br/home/. Acesso em: 12 

jun. 2020. 

http://institutomiguelarraes.com.br/home/
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Empreendeu campanhas de alfabetização 

no Maranhão, no Rio Grande do Norte - com 

destaque para a campanha de Angicos, 

responsável por  alfabetizar uma grande 

quantidade de trabalhadores em apenas 45 dias. 

Com isso, não tardou para que fosse convidado 

pelo então Ministro da Educação de João 

Goulart, Paulo de Tarso Santos, para realizar uma 

campanha nacional de alfabetização. Nascia 

assim, sob a coordenação de Paulo Freire, a 

Campanha Nacional de Alfabetização, que 

previa a organização de 20 mil círculos de 

cultura, alfabetizando cerca de 5 milhões de 

adultos. Que seria o maior programa de 

alfabetização que o país já viu. 

É inegável que uma experiência educativa 

em tais projeções teria consequências políticas 

diretas para democracia liberal brasileira. Havia 

interesses da elite política, que não pode ser 

considerada uniforme e homogênea na 

alfabetização das classes subalternas. Primeiro 

há de se considerar que a alfabetização ia ao 

encontro do projeto nacional desenvolvimentista 

que, intensificado no governo de Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, dependia de uma classe 

trabalhadora melhor preparada do ponto de vista 

                                                         
5Cabe aqui transcrevermos trechos do discurso de Paulo 

Freire ao término da campanha de alfabetização em 

Angicos no ano de 1963. Na aula de encerramento estava 

presente o então Presidente da República, João Goulart. 

Assim afirma Freire: “E a educação que se há dar a este 

país, há de ser uma educação de coragem, uma educação 

que ajude este povo que emergiu, a inserir-se no seu 

processo, o que vale dizer, uma educação que conscientize 

o povo brasileiro, para que ele faça realmente com os 

homens públicos, as reformas inadiáveis que este país 

precisa. [...] [no final do processo] deixamos estes 300 

homens de Angicos, não apenas podendo fazer uma carta a 

técnico para atender às aspirações da 

industrialização moderna. Em segundo lugar, 

tem-se o fato de que a constituição então vigente, 

promulgada em 1946, assim como todas as 

anteriores, não reconhecia o direito de voto aos 

analfabetos, o que restringia a participação 

popular na política institucional. As eleições de 

1960, que elegeram Jânio da Silva Quadros 

presidente da república, não contaram com 

eleitorado que ultrapassasse 11 milhões, 

seiscentos e cinquenta mil. Se a campanha de 

alfabetização fosse exitosa somaríamos 5 

milhões ao processo eleitoral o que, possível e 

intencionalmente, fortaleceria grupos políticos 

específicos. 

O governo de João Goulart se aliou a 

setores da classe trabalhadora obtendo grande 

apoio dos segmentos progressistas para as 

Reformas de Base5. Ocorre que o apoio popular 

se legitima na mobilização, pois é a presença dos 

trabalhadores nas ruas que garante a efetivação 

de suas demandas. Com efeito, o destaque dado 

as mobilizações classistas pressiona e amedronta 

os setores mais conservadores da sociedade que 

passam reagir violentamente. 

Foi nessa ocasião, em função do golpe 

V. Exa., mas sobretudo podendo dizer conscientemente 

que de hoje em diante estes homens vão votar não nos 

homens que lhes peçam um voto; vão votar não nos 

padrinhos, vão votar não nos políticos que somente porque 

sejam políticos se apoderaram do seu destino; vão votar 

não somente nos coronéis ou porque coronéis, mas vão 

votar precisamente medida em que estes candidatos 

revelem uma possibilidade de realmente e de lealmente 

servir ao povo e servir a ele mesmo” [grifo nosso] 

(MACHADO, 2016, p. ). 
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empresarial-militar de 1964, que a Campanha 

Nacional de Alfabetização foi desmantelada e 

Paulo Freire perseguido. “[...] o Programa, que, 

oficializado em 21 de janeiro de 1964, pelo 

decreto n°. 53.465, foi extinto pelo governo 

militar em 14 de abril do mesmo ano, através do 

Decreto n°. 53.886” (BRASIL, 1964a, 1964b; 

FREIRE, 1996, p. 42) e, assim como outras 

personalidades que compunham o governo, o 

educador pernambucano acaba preso. 

 
Ficou preso durante 72 dias, às vezes em celas 

desumanas, que tinham mais ou menos 60 cm de 

largura por 1,70m de cumprimento, com paredes de 

cimento muito ásperas. Recusava-se a ideia de se 

exilar; fora solto da prisão no Recife, mas após tomar 

conhecimento por familiares no Rio de Janeiro, de 

que seria preso novamente, decidiu se exilar na 

Embaixada da Bolívia (SOUZA, 2003, p.333). 

 

Pouco tempo depois, Freire parte de São 

Paulo sob a proteção do embaixador da Bolívia e 

se estabelece em La Paz. A altitude não lhe fazia 

bem e sentia-se desconfortável, mas foi o golpe de 

Estado, nos mesmos moldes do golpe brasileiro, 

que o obrigou a se mudar para o Chile, onde pôde 

reencontrar a família. Era então o ano de 1965, e o 

Chile governado pelo democrata cristão Eduardo 

Frey6; governo no qual Paulo Freire, a essa altura 

bastante afamado pelo seu projeto de educação 

popular, conseguiu emprego, tornando-se assessor 

do Instituto de Desarollo Agropecuário e do 

Ministério da Educação. No mesmo período atuou 

                                                         
6Eduardo Nicanor Frey Montalva (1911-1982), advogado e 

político chileno, ocupou o cargo de presidente (1964-1970) 

pelo Partido Democrata Cristão. Sua campanha eleitoral 

recebeu grande apoio financeiro da Central Intelligence 

Agency (CIA) e de setores conservadores da sociedade 

Chilena que temiam que o candidato da oposição, o socialista 

Salvador Allende, fosse eleito. O governo de Frey foi marcado 

também como consultor da UNESCO juntamente 

ao Instituto de Capacitación e Investigación em 

Reforma Agraria do Chile (FREIRE, 1996). 

No Chile aprimorou seu trabalho na 

educação de jovens e adultos, aprendendo com 

camponeses sem terra que, na América latina, a 

exploração ultrapassava as barreiras nacionais. 

Lá pôde intensificar suas ações com respaldo de 

instituições reconhecidas e se destacou 

trabalhando incansavelmente junto às classes 

subalternas, refletindo e escrevendo com maior 

fôlego. Foi no Chile que escreveu e publicou 

Educação como Prática da Liberdade e redigiu 

o manuscrito de Pedagogia do Oprimido, obra 

que só seria publicada mais tarde, nos Estados 

Unidos. 

Em 1968, seu trabalho incomodava os 

democratas cristãos conservadores no Chile e foi 

nessa ocasião que recebeu os convites para 

lecionar nos Estados Unidos e trabalhar no 

Conselho Mundial das Igrejas. Decidiu atender 

aos dois chamados. Primeiro mudou-se com Elza 

e os filhos mais novos para Cambridge, 

Massachusetts, onde lecionou na Universidade 

de Harvard, como professor convidado. Esse foi 

um período que pôde desenvolver ricas reflexões 

junto à juventude estadunidense, haja vista que 

coincide com grande efervescência dos 

movimentos de contracultura, a oposição à 

pelo projeto desenvolvimentista que se baseava em 

empréstimos externos. Empreendeu-se, durante esse período, 

uma tímida reforma agrária e reforma do sistema educacional. 

Considerado como governo de reformas superficiais pela ala 

progressista do partido, Frey acaba enfrentando a oposição de 

dissidentes ligados aos movimentos populares do campo e da 

cidade que fundaram a Unidade Popular (UP). 
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guerra do Vietnam e o movimento pela 

consolidação dos direitos civis. Na educação, a 

preocupação dos educadores norte-americanos 

naquele final da década de 1960 era a 

permanência da pedagogia tradicional, por sinal, 

amplamente criticada por Paulo Freire que a ela 

se referia como “educação bancária”. 

Permaneceu nos Estados Unidos por quase um 

ano, de abril de 1969 a fevereiro de 1970, quando 

se mudou para Genebra, Suíça, para ser 

Consultor Especial do Departamento de 

Educação do Conselho Mundial das Igrejas 

(SOUZA, 2003). 

Como consultor do Conselho Mundial das 

Igrejas, Freire perambulou pelos quatro cantos do 

mundo viajando a diversos países da África, 

Ásia, Oceania, Europa e América, com exceção 

do Brasil, o que o entristecia enormemente. Foi 

nesses dez anos (1970-1980) que o professor em 

questão, ficou mundialmente conhecido. Nesse 

período aprofundou suas reflexões e foi 

influenciado por autores que antes desconhecia. 

Exerceu atividade intensa na África, 

principalmente em países como Angola, Cabo 

Verde e Guiné-Bissau, o que lhe proporcionou a 

experiência de se relacionar com culturas 

diversas, situações políticas diferentes, mas em 

todos os casos, de miserabilidade e desigualdade 

social. Esteve na Ásia e África em tempos de 

lutas pela independência e imergiu-se nas 

discussões anticolonialistas que o marcaram 

profundamente e se fizeram presentes em suas 

obras até o fim da vida. 

Após dezesseis anos de exílio lhe é 

permitido voltar para o país de origem. O 

movimento de anistia que, a partir do início de 

1979, liberava ou negava passaporte aos 

refugiados políticos brasileiros, reconhece o 

direito de Paulo Freire se estabelecer em terras 

brasileiras. Em agosto do mesmo ano visita o 

Brasil e chega ao Aeroporto de Viracopos em 

São Paulo para, como ele mesmo dizia, 

“reaprender o país”. Nessa ocasião foi 

calorosamente recebido por amigos, parentes e 

admiradores. Freire voltou definitivamente para 

o Brasil em 1980, tornando-se professor da PUC-

SP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo) e da Unicamp (Universidade de 

Campinas). 

Como havia sido arbitrariamente afastado 

de seu cargo público no ano de 1964, seria 

necessário, de acordo com o processo de 

reabertura política imposta pelo regime, que 

requeresse um estudo de seu caso por parte do 

governo militar para que pudesse ser 

reempossado. Por julgar tal exigência ofensiva e 

vexatória, Freire preferiu não fazê-lo e manteve-

se afastado dos serviços que antes exercia na 

antiga Universidade do Recife. 

Constrangimento parecido vivenciou o 

professor Rubem Alves, então membro do 

Conselho Diretor da Unicamp, quando foi 

obrigado a redigir um parecer sobre a pessoa de 

Paulo Freire. No ano de 1980, os  estudantes e 

professores da referida universidade 

pressionaram as autoridades para que Freire 

lecionasse na FE (Faculdade de Educação da 

Unicamp), essas, sem alternativa, decidiam 
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obstaculizar o quanto possível, exigindo 

pareceres, explicações, etc.  

Vejamos a resposta dada por Rubem 

Alves: 

 
O objetivo de um parecer, como a própria palavra 

sugere, é dizer a alguém que supostamente nada ouviu 

e que, por isto mesmo, nada sabe, aquilo que parece 

ser, aos olhos do que fala ou escreve.  

 

Quem dá um parecer empresta os seus olhos e o seu 

discernimento a outro que não viu e nem pôde 

meditar sobre a questão em pauta. Isto é necessário 

porque os problemas são muitos e os nossos olhos são 

apenas dois... 

 

Há, entretanto, certas questões sobre as quais emitir 

um parecer é quase uma ofensa. Emitir um parecer 

sobre Niestzsche ou sobre Beethoven ou sobre Cecília 

Meireles? Para isso seria necessário que o signatário 

do documento fosse maior que eles e o seu nome mais 

conhecido e mais digno de confiança que aqueles 

sobre quem escreve...Um parecer sobre Paulo 

Réglus Neves Freire. 

 

O seu nome é conhecido em universidades através 

do mundo todo. Não o será aqui, na Unicamp? E 

será por isto que deverei acrescentar a minha 

assinatura (nome conhecido, doméstico), como 

avalista? Seus livros, não sei em quantas línguas 

estarão publicados. Imagino (e bem pode ser que 

eu esteja errado) que nenhum outro dos nossos 

docentes terá publicado tanto, em tantas línguas. 

As teses que já escreveram sobre seu pensamento 

forma biografias de muitas páginas. E os artigos 

escritos sobre o seu pensamento e sua prática 

educativa, se publicados, seriam livros. 

 

O seu nome, por si só em pareceres domésticos 

que o avalizem , transita pelas universidades da 

América do Norte e da Europa. E quem quisesse 

acrescentar a este nome a sua própria “carta de 

apresentação” só faria papel ridículo. 

 

Não. Não posso pressupor que este nome não seja 

conhecido na Unicamp. Isto seria ofender aqueles 

que compõem seus órgãos decisórios. 

Por isso meu parecer é uma recusa em dar um 

parecer. E nesta recusa vai, de forma implícita e 

explícita, o espanto de que eu devesse acrescentar 

o meu nome ao de Paulo Freire.  

 

Como se, sem o meu, ele não se sustentasse. 

Mas ele se sustenta sozinho. 

Paulo Freire atingiu o ponto máximo que um 

educador pode atingir. 

A questão não é se desejamos tê-lo conosco. 

A questão é se ele deseja trabalhar ao nosso lado. 

É bom dizer aos amigos: Paulo Freire é meu 

colega. Temos sala no mesmo corredor da 

Faculdade de Educação da Unicamp. 

Era o que me cumpria dizer (ALVES, 1985 apud 

FREIRE, 1996, p. 45). 

 

O parecer dado por Ruben Alves levaria, 

por força da burocracia estatal, cinco anos para 

ser protocolado. Freire então exerceu seu 

trabalho como professor na referida universidade 

até o final do ano de 1990, demitindo-se em 

1991, pois havia sido reconhecida pelo governo 

a injustiça cometida pelas forças ditatoriais e 

Freire foi reempossado em seu cargo da 

Universidade Federal de Pernambuco, sendo, 

automaticamente, aposentado. Como a lei não 

permite acúmulo de cargos públicos, teve de se 

afastar. 

Em 1986, após 42 anos casado, ficou 

viúvo. Elza, então com 70 anos, cinco a mais que 

ele, sofreu um enfarte e não resistiu. A 

companheira de toda uma vida, mulher, amiga, 

mãe dos filhos, parceira de reflexões e revisora 

de seus textos o deixa e o desencanto toma conta 

da vida do educador pernambucano. Por algum 

tempo viu-se sem norte e desmotivado. 

Encontraria alegria novamente ao casar-se, dois 

anos depois, com Ana Maria Araújo Freire 

(SOUZA, 2003, p. 341). Nita, como gostava de 

chamá-la, era sua amiga e de Elza. Filha do Dr. 

Aloísio Araujo, a conhecia desde a infância 

quando  foi estudar no Colégio Oswaldo Cruz. 

No fim da década de 1980, ambos viúvos e ela 

sua aluna-orientanda, vêm a relação de amizade 

se tornar amor, até que decidem se casar em 27 

de março de 1988 (FREIRE, 1996, p. 46). 
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Paulo Freire continua sua jornada como 

educador, lecionando no Brasil e viajando o 

mundo todo para dar cursos, palestras e receber 

homenagens. Apesar da carga extrema de 

trabalho, não hesitou em assumir como 

Secretário da Educação do Município de São 

Paulo no governo de Luiza Erundina de Souza7, 

sua companheira de militância no Partido dos 

Trabalhadores (PT), partido, aliás, do qual foi um 

dos fundadores. 

Freire deixava explicito que adotava uma 

ação política e que não poderia conceber uma 

educação emancipadora sem que houvesse 

tomada de partido. Para ele a educação e a 

política estavam interralacionadas. À vista disso, 

ele sempre negou a neutralidade do saber e do 

fazer científico, defendendo a aliança do 

intelectual com causas populares. 

Ao falar de sua ação no Partido dos 

Trabalhadores, em entrevista ao professor 

Antônio Carlos Máximo (2008), afirma:  

 
Enquanto educador, necessariamente, sou 

político. E, enquanto político, procurei um partido 

com cujos sonhos e utopias eu me sintonizasse. O 

partido se constitui, para mim, algo absolutamente 

indispensável para que efetive minha briga, que 

não pode ser isolada e individual, mas dentro da 

prática social, a minha briga pela materialização 

do sonho. Porém, enquanto professor, educador, 

se de um lado eu me sinto obrigado, até por uma 

questão ética, a explicitar aos alunos minha opção, 

de outro, eu acho que é um dever do professor 

revelar aos seus educandos esse direito e esse 

dever que eles têm de optar e de ter uma 

participação não só vagamente política, mas 

                                                         

7 Luiza Erundina de Souza (1934) é assistente social e 

política brasileira. Iniciou sua militância junto à juventude 

católica contra a ditadura civil-militar. Atuou como 

assistente social na periferia de São Paulo, cidade da qual 

se tornaria vereadora e posteriormente prefeita. Foi 

deputada estadual e federal por São Paulo, assim como 

decididamente partidária. [...] No entanto, preciso 

demonstrar aos educandos que eu opto, que eu não 

sou neutro (MAXIMO, 2008, p. 140). 

 

Freire reconhecia as dificuldades da 

militância política, mas, sobretudo, defendia a 

sua necessidade de realizar a mudança. 

Acreditava que o poder das massas era 

imspensável para transformação, por isso a  ação 

política, seja na base, ou ocupando cargos 

públicos, não deveria jamais ser abandonada. 

Para Freire, o reconhecimento do poder político 

é uma responsabilidade do militante. Nesse 

sentido, negar o poder, uma vez que se tem a 

possibilidade e a responsabilidade de exercê-lo, 

seria a manifestação de um humanismo vazio. 

Por isso buscou exercer em sua gestão 

como secretário da educação municipal o 

compromisso democrático, buscando a 

participação e integração das comunidades 

escolares ao processo de ensino-aprendizagem. 

Em 1991 pediu a Luiza Erundina e a sua 

equipe que o liberasse, não por discordar da 

prefeita ou do partido, mas porque sentia 

necessidade de se dedicar à escrita e a novas 

reflexões (MÁXIMO, 2008, p.149). Exercer o 

cargo de secretário foi para ele uma experiência 

rica em que pôde confirmar coisas que já sabia e 

reaprender, como gostava de dizer, outras tantas. 

Afastado, retomou suas aulas e escreveu novas 

obras intensificando seu trabalho a medida do 

Ministra da Administração Federal do Brasil (1993) 

durante o governo do Presidente Itamar Franco. Disponível 

em: http://www.luizaerundina.com.br/. Acesso em: 12 jun. 

2020. 

 

http://www.luizaerundina.com.br/
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possível, pois as condições de saúde já não lhe 

permitiam grandes esforços. 

De 1991 a 1997 publicou vários livros, 

sendo o último, Pedagogia da Autonomia. 

Dedicou sua vida ao projeto de educação 

liberdadora e, como afirmou em entrevista à 

Revista Nova Escola em dezembro de 1994, ao 

fazer da docência seu meio sua vida, terminou 

transformando-a na finalidade da sua existência. 

Paulo Reglus Neves Freire faleceu no dia 2 de 

maio de 1997 na cidade de São Paulo aos 75 anos 

de idade, vítima de infarto do miocárdio. Deixou 

como legado suas reflexões e ações, que para ele 

não poderiam se apartar,  e, sobretudo, a 

esperança de um mundo melhor. A história a ele 

reservou o direito de ser reconhecido como um 

dos maiores educadores de todos os tempos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Paulo Freire, mais de vinte anos após sua 

morte, continua um pensador atual. Sua proposta 

de educação e de sociedade, que muitos, sem 

lograr êxito, se esforçam para aviltar, ganha, a 

cada dia que passa, mais força e encanta um 

número cada vez maior de jovens educadores e 

lutadores sociais. 

Sua pedagogia não será vencida pela 

reação, nem pelo fascismo. Não poderá ser 

considerada ultrapassada, pois é a antítese da 

desesperança, do desamor e da barbárie que 

marcam esta sociabilidade. Isso significa que, 

enquanto esta sociedade não for superada, Paulo 

Freire e a Pedagogia Libertadora estarão, na 

ordem do dia, ao lado dos oprimidos em busca de 

uma nova forma de estar no mundo. 

Paulo Freire, presente! 
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http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/so-um-livro-brasileiro-entra-no-top-100-de-universidades-de-lingua-inglesa.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/02/so-um-livro-brasileiro-entra-no-top-100-de-universidades-de-lingua-inglesa.html
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RESUMO 

 

O trabalho visa a reestruturação da disciplina Aprendizagem Baseado em Projeto I e a criação de uma ferramenta de 

avaliação de trabalho em grupo. O modelo foi aplicado durante um semestre através de ferramentas de gestão de projetos, 

avaliações técnicas com feedbacks e da avaliação 360°. A dinâmica proposta foi avaliada pelos alunos e professor e 

validada por análises de variância. 

 

Palavras-chave: Aprendizado Baseado em Projeto. Avaliação 360º. Gestão de Projetos. Avaliação com feedback. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to restructure the subject Project Based Learning I and to create a group work evaluation tool. The model 

was applied during a semester through project management tools, technical evaluations with feedbacks and 360-degree 

feedback. The proposed dynamics was evaluated by the students and teacher and validated by analysis of variance. 

 

Keywords: Project Based Learning. 360-Degree Feedback. Project Management. Assessment feedback. 
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1. INTRODUÇÃO 

             

Devido às transformações tecnológicas e 

volatilidade do mercado de trabalho, as 

discussões sobre o desenvolvimento contínuo 

das competências básicas do aluno universitário 

e futuro profissional de Engenharia ganharam 

espaço. Segundo um estudo divulgado pelo 

Sistema da Indústria e o Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, as 

principais características que o mercado busca 

em um Engenheiro são - além das experiências 

práticas anteriores e do conhecimento técnico - a 

capacidade de solução de problemas com 

criatividade, a facilidade de aprender novos 

conteúdos, a habilidade em se comunicar e de 

trabalhar em grupo e a adaptabilidade à novas 

situações (TOYOHARA et al., 2010). Vale 

ressaltar que, segundo esse mesmo estudo, a 

maior motivação (41%) para não se contratar 

profissionais de Engenharia está relacionada aos 

problemas de atitudes. Esses são em sua maioria 

ligados à dificuldade de se comunicar e de se 

relacionar com pessoas em uma equipe, além da 

falta de um comportamento ético. 

 Neste contexto, surge a necessidade de 

um ensino contextualizado e interdisciplinar 

voltado para adultos mudando, assim, a prática 

pedagógica exercida nos cursos de Engenharia 

(MASSON et al., 2012). A Aprendizagem 

Baseada em Projeto (ABP) ou Project-Based 

Learning (PBL) é uma estratégia de ensino que 

se baseia nos conceitos da Andragogia, ciência 

desenvolvida por Malcolm Knowles cujo 

objetivo é atender as necessidades dos adultos no 

processo de aprendizagem (CARVALHO et al., 

2010).  

 A Andragogia se caracteriza pela 

centralização do aluno no processo, pelo 

aprender através da prática, pela cooperação 

entre os alunos e pela tutoria do Professor. 

 Atualmente, na grade curricular do curso 

de Engenharia Eletrônica na Universidade 

Federal de Itajubá, existem disciplinas que 

utilizam a metodologia ativa Aprendizado 

Baseado em Projeto (PBLE01 e PBLE02). As 

disciplinas ganharam o nome do método e focam 

no ensino do desenvolvimento de placas de 

circuito impresso (PCI) - hardware e firmware - 

dando aos alunos a experiência de trabalharem 

em um projeto eletrônico (ALMEIDA et al., 

2014).  

 Devido às desistências tardias do curso de 

Engenharia Eletrônica, a sobrecarga de trabalho 

dos alunos no fim do semestre letivo, à diferença 

de conhecimento técnico entre os alunos ao final 

da disciplina de PBL e à não familiaridade com 

algumas ferramentas de gestão de projetos e 

desenvolvimento de projetos eletrônicos, se 

notou uma urgência em reestruturar alguns 

pontos da disciplina já ofertada. Segundo Bicalho 

(2015), oferecer um cronograma com prazos 

menores e exigir uma divisão mais equilibrada 

das tarefas é essencial para a gestão efetiva de 

qualquer projeto. Logo, com essas ferramentas os 

alunos podem se organizar melhor e se aproximar 

do desenvolvimento de produto dentro de uma 

empresa real. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

 Aplicar a metodologia Aprendizado 

Baseado em Projeto de forma que a dinâmica da 

disciplina seja mais próxima do mercado de 

trabalho e destaque a importância de outras da 

grade curricular como Gestão de Projetos, 

Linguagem e Comunicação e Engenharia de 

Fatores Humanos e Usabilidade. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 
  

Criar uma ferramenta estatística para 

avaliação da dinâmica em grupo a fim de dar 

visibilidade ao Professor sobre o desempenho 

individual e de grupo durante o semestre letivo. 

Desta maneira, a ferramenta pode promover 

feedbacks mais precisos para os alunos em 

relação às habilidades requeridas pelo mercado 

de trabalho. 

  

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Como ponto de partida para o estudo, foi 

realizada uma entrevista com 17 ex-alunos do 

curso de Engenharia Eletrônica. Quando foram 

questionados sobre os pontos de melhoria da 

disciplina na sua perspectiva profissional, a 

principal questão levantada foi a falta de uma 

divisão clara de tarefas gerando uma diferença na 

retenção dos conceitos abordados e uma 

dificuldade para gerir o projeto durante o 

semestre letivo, como se observa a seguir. 

 

Assim como em muitas atividades, os problemas 

apresentados aos grupos são mal distribuídos 

internamente e há segregação de conhecimento, 

quando o objetivo é justamente oposto. Portanto, é 

necessária uma forma mais eficiente de garantir a 

participação de todo o grupo em todas as atividades 

parciais - Aluno de 2014. 

 

Divisão das tarefas, tempo de entrega das etapas, 

acompanhamento e arquivos de referência - Aluno 

de 2013. 

 

Nem sempre os trabalhos são feitos por todos os 

alunos do grupo, o que gera um déficit de 

conhecimento - Aluno de 2011. 

 

 Vale ressaltar que a distribuição de 

atividades citada abrange também a dependência 

de PBLE01 com a disciplina subsequente 

PBLE02. Isso ocorreu devido ao 

desenvolvimento de hardware ser exclusivo da 

primeira e o de firmware da segunda disciplina. 

Assim, caso a PCI não pudesse ser finalizada (por 

motivos externos) no tempo programado, os 

alunos ficavam ociosos até que ela chegasse e, 

consequentemente, ao final do semestre letivo, 

ficavam sobrecarregados.  

 Como embasamento para as mudanças 

propostas, também foi utilizado um repositório 

de entrevistas feitas com os alunos ao final de 

toda disciplina desde 2013. As respostas 

indicaram os seguintes pontos de melhoria: a 

dificuldade de se avaliar o trabalho individual e 

de grupo e a falta de feedbacks (técnicos ou não) 

mais precisos. Ademais, foi questionado aos 

Professores que ministraram a disciplina 

recentemente sobre o mesmo tema e ele 

ressurgiu, conforme descrito abaixo. 

 

Seria muito bom se além da nota final, o professor 

desse um "feedback" a respeito dos trabalhos 

apresentados para que os alunos saibam quais foram 
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seus erros e possam corrigi-los futuramente - Aluno 

de 2017. 

 

A ideia de PBL é sensacional, mas acho que seria 

bom se os deadlines fossem bem antes do final do 

semestre, a fim de a avaliação do professor 

apresentar erros e pontos para melhorias com tempo 

para a correção pelos alunos (ainda como parte da 

avaliação) - Aluno de 2016. 

 

Notadamente, uma certa melhora na abordagem 

docente, uma melhora no método de avaliação de 

forma a ponderar a atividade individual dos alunos 

e a inclusão de melhores ambientes práticos (melhor 

equipados e com maior disponibilidade aos alunos) 

- Professor de PBLE01 de 2013 a 2016. 

 

Dessa maneira, foi possível definir as 

mudanças necessárias para o novo modelo da 

disciplina, as quais serão tratados separadamente 

da seguinte forma: 

 

1. Desassociação das matérias Aprendizagem 

Baseado em Projeto I e II; 

2. Ferramenta de Gestão de Projetos; 

3. Avaliações técnicas com feedback; 

4. Avaliação da dinâmica de grupo. 

 

2.1 Desassociação das matérias aprendizagem 

baseado em projeto I e II 

  

A Universidade proporciona ao aluno uma 

grande flexibilidade em relação às escolhas de 

horários e de disciplinas que irão compor a grade 

de aulas de cada semestre. Assim, visto que os 

discentes e docentes que compõem as salas de 

aula são sempre diferentes, se tornam inviáveis 

disciplinas que dependem entre si em questões de 

formação de grupos, de projetos realizados ou de 

organização da ementa. 

 Atualmente, as disciplinas de 

Aprendizagem Baseado em Projeto I e II são 

totalmente dependentes uma da outra e os alunos 

que não as cursam em sequência acabam sendo 

prejudicados. Ademais, a confecção de parte do 

hardware é externa à Universidade, podendo 

acarretar atrasos e atrapalhar o andamento de 

ambas. 

 Dito isso, a proposta de reestruturação foi 

a desvinculação total de PBLE01 e PBLE02 - 

antes caracterizadas por hardware e firmware - 

agora serão de projeto de hardware/firmware e 

confecção de um protótipo funcional, 

respectivamente. Ou seja, na primeira uma PCI 

será projetada e enviada para a fabricação; e toda 

a lógica de menus com o seu plano de garantia de 

usabilidade serão feitos e testados. Na segunda, 

com a placa em mãos, será feito todo o 

desenvolvimento do protótipo físico e será 

implementado o firmware planejado.  

 Também vale ressaltar que as equipes 

formadas não precisarão permanecer as mesmas 

e, de qualquer maneira, nenhuma equipe em 

PBLE02 deve trabalhar com a placa que projetou 

em PBLE01. Essa medida descende do 

pressuposto de que, no mercado de trabalho, o 

profissional dificilmente participa ativamente do 

processo completo de confecção de produtos. 

Além disso, estimula um senso de 

responsabilidade nos alunos em documentar seus 

projetos na primeira disciplina e em minimizar os 

erros técnicos antes da placa ser enviada pra 

confecção. 

 

2.2 Ferramenta de gestão de projetos 
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Para auxiliar a definição de atividades e de 

responsabilidades, o modelo proposto prevê o 

uso do Diagrama de Gantt. Segundo Junqueira 

(2015), é um método para programação das 

atividades, em que o fator “tempo” é 

representado por uma barra horizontal em um 

gráfico, se destacando os momentos de início e 

fim de cada tarefa como também o progresso real 

ao longo do tempo. O firmware indicado é o 

GanttProject, o qual é open source e gratuito 

(THOMAS, 2018).  

Como parte deste trabalho foi 

desenvolvido um manual de instruções do uso do 

firmware (disponível no link: 

http://www.ganttproject.biz/) e um cronograma 

base com todas as entregas e suas respectivas 

datas pré-estabelecidas. Os alunos precisariam 

apenas preencher as responsabilidades para cada 

tarefa do cronograma. 

Com relação às responsabilidades, foram 

criados três perfis: 

1. Gerente: responsável pela entrega; 

2. Desenvolvedor: responsável pela execução da 

tarefa; 

3. Secretário: responsável pela documentação 

da atividade. 

 

Foi exigido que cada aluno assumisse cada 

um dos perfis em pelo menos uma atividade. 

Através dessa dinâmica, as tarefas podem ser 

feitas em paralelo. Dessa maneira, todos os 

alunos podem assumir uma posição com maior 

responsabilidade (coordenação), uma posição 

que exige conhecimento técnico 

(desenvolvimento) e outra que exige habilidade 

linguística (secretariado). Além disso, essa 

dinâmica proporciona a aplicação dos conceitos 

da disciplina Linguagem e Comunicação e um 

embasamento para matéria de Gestão de 

Projetos. 

 

2.3 Avaliações técnicas com feed-back 

  

 Os jovens adultos aprendem melhor e mais 

rapidamente entendendo e conhecendo seus 

erros, gerando um arcabouço de experiências 

acumuladas (CARVALHO, 2010). 

 Percebeu-se também, na pesquisa com os 

alunos, que eles sentem falta de boas estruturas 

de feedback dos professores em relação ao 

projeto.  Por estes motivos optou-se por criar 

avaliações intermediárias em que os próprios 

alunos avaliassem os projetos das demais 

equipes. Isto permite que os alunos tivessem um 

maior conhecimento quando recebessem a 

avaliação técnica do docente. 

 As avaliações intermediárias também 

permitem que a equipe faça correções no projeto, 

antes das entregas finais.  

 Considerando os objetivos da disciplina 

PBLE01, e que o novo modelo contemplaria não 

só o desenvolvimento do hardware de uma PCI, 

mas também do firmware, foram criadas duas 

avaliações aplicadas através uma planilha 

eletrônica. 

Na avaliação de hardware, desenvolvida 

no Microsoft Excel, cada equipe classifica os 

erros encontrados no projeto de outra equipe e os 

elenca por gravidade. Quanto mais grave o erro, 
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mais pontos a equipe perderá na avaliação em 

questão, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Métricas de Análise de Projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já na avaliação do firmware, também 

desenvolvida no Microsoft Excel conforme 

instruções da  Quadro 2 e resultados Quadro 3, 

os alunos avaliaram questões relativas à 

usabilidade do produto, numa escala de um a seis 

sobre os seguintes princípios: padronização, 

visibilidade, sistema versus mundo, 

minimalismo, memória, flexibilidade, erros, 

conclusão, controle e manual de instruções. Esta 

avaliação é baseada na avaliação heurística e não 

influencia na nota final do projeto dos alunos, por 

se tratar de uma avaliação subjetiva (ALMEIDA, 

2015). 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Avaliação de usabilidade 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Quadro 3: Análise de classificação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.4 Avaliação da dinâmica de grupo 

  

 Esta avaliação consiste no ponto central da 

análise do trabalho realizado pelas equipes e a 

interação dos membros das mesmas. Através dela 

são ponderados quatro pilares: Comunicação, 

Ética, Responsabilidade e Técnica, sendo que 

cada pilar composto de três perguntas.  

 Estes temas foram desenvolvidos a partir 

dos resultados do estudo Mercado de Trabalho 

 Métricas de análise do projeto 

Gravidade Problema/erro/deficiência 
Pontos  

 ocorrência 

Alta 

Requisito de projeto não 

contemplado 
5 

Sinal sem roteamento 5 

Pegada incoerente ou 

ausente 
5 

Ausência/erro de/em 

delimitações de áreas 
5 

Média 

Posicionamento de 

componentes incoerente/má 

utilização de áreas na placa 

 

3 

Ausência de componentes 

na lista de compra 
4 

Especificação incorreta de 

componentes na lista de 

compra 

3 

Baixa 

Ausência / mau 

posicionamento de rótulos 

e identificadores 

2 

demais 2 
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para o Engenheiro e Tecnólogo no Brasil 

(CONFEA, 2008), em que os principais fatores 

de influência para contratação de engenheiros 

são as habilidades técnicas (77%) e característica 

pessoais (63%) como, por exemplo, 

proatividade, capacidade de comunicação e 

espírito de equipe. Também é importante 

ressaltar que problemas de atitude e éticos é um 

dos maiores motivos para não de contratarem 

engenheiros (41%). 

 
2.5 Ferramenta de avaliação dos alunos  

  

 A ferramenta foi desenvolvida no 

Microsoft Excel com 3 objetivos: ser de fácil 

aplicação, cobrir os 4 pilares (ética, 

responsabilidade, técnica e comunicação) e 

levantar o empenho relativo de cada aluno no 

grupo. 

 A ferramenta foi implementada através de 

uma planilha eletrônica com um conjunto de 12 

questões que o aluno deve responder acerca de si 

e de cada membro da equipe. As questões estão 

separadas em 4 grupos, sendo três questões por 

pilar avaliado. As questões são colocadas fora de 

ordem e sem identificação de seu respectivo 

pilar. 

 Para cada questão o aluno possui 10 (ou 7) 

pontos que devem ser distribuídos entre os 3 (ou 

2) membros do time. A distribuição deve ser em 

números inteiros de forma que não seja possível 

dar notas iguais para todos os integrantes. O 

Quadro 4 apresenta o modelo de preenchimento 

para um pilar. 

 

 

 

 

Quadro 4: Modelo para 1 pilar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Ao fim da avaliação a ferramenta entrega 

uma previsão de desempenho do aluno relativo 

ao seu grupo. Este é um valor entre -1 e 1, 

apresentado em porcentagem.  

 O resultado é definido como estimativa, 

pois neste momento o aluno possui apenas as 

suas notas. O valor final depende das demais 

avaliações dos outros membros do time. A 

estimativa é dada pela Equação 1 e a avaliação 

final pela Equação 2. 

 O valor final, já composto de todas as 

avaliações da equipe, pode ser então utilizado 

como ponderador da nota final. 

 

𝑃(%) =
(𝑀𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜−𝑀𝑒𝑠𝑝)

𝑃𝑡𝑚á𝑥
∗ 𝑛           (1) 

𝑃(%) =
∑ (𝑀𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑘

−𝑀𝑒𝑠𝑝)
𝑛

𝑘=0

𝑃𝑡𝑚á𝑥
          (2) 

 

Sendo: 

P (%): Porcentagem de rendimento do aluno; 

Maluno: Média das notas do aluno recebida 

naquela avaliação; 

Mesp: Média esperada para um quesito quando 

todos os alunos são igualmente avaliados (3,33 
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para grupo de 3 integrantes, e 3,5 para de 2 

integrantes); 

Ptmáx: pontuação máxima para um quesito. 

Utilizado para normalizar entre equipes com 3 

(Ptmáx=10) ou 2 (Ptmáx=7) integrantes; 

n: quantidade de integrantes da equipe;  

 Cada documento de avaliação contem 

também um campo “Observações”, onde cada 

aluno pode preencher. 

 

2.6 Análise de desbalanceamento 

  

 Com o objetivo de validar os dados e 

levantar informações úteis sobre o andamento da 

disciplina, foi desenvolvida uma ferramenta no 

Microsoft Excel que compila os resultados da 

avaliação 360°. 

 Para a formulação de um parâmetro que 

fosse capaz de analisar a discrepância das 

informações, elaborou-se uma base de dados que 

reuniu todas as possíveis combinações de notas 

da equipe para cada pergunta. Em uma equipe 

balanceada, espera-se que a amplitude entre estas 

notas seja zero. Isto não é possível pois a 

ferramenta não permite a inserção de notas 

idênticas para todos os integrantes. 

 Deste modo, para avaliar o 

desbalanceamento da equipe, foi utilizada a 

amplitude máxima de cada combinação. Foi 

estabelecido que uma equipe balanceada teria até 

2 pontos de amplitude entre as notas, conforme 

mostra a Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 Quadro 5: Dados de cálculo das amplitudes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 A ferramenta desenvolvida fornece ao 

professor a visualização do status de cada pilar 

gerado através de comparações entre as 

respostas. Essas comparações priorizam o 

resultado de pior caso. A Figura 1 apresenta um 

exemplo onde mesmo havendo apenas uma 

distribuição de notas considerada como 

problemática, o estado do pilar é considerado 

problemático. 

 

Figura 1:  Exemplo desbalanceamento do pilar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.7 Análise de coerência 

  

 Uma segunda análise que pode ser feita 

através dos dados é a checagem se as notas são 

coerentes entre si, ou seja, a visão do aluno sobre 

seu desempenho é a mesma de seus colegas. 

 Para cada pilar foi calculada a média das 

três perguntas que o aluno respondeu sobre si. 

Essa média foi comparada com a média das 
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respostas dos demais integrantes. Caso a 

diferença entre elas for maior que 1 ponto o pilar 

é destacado como possível problema de 

coerência. Este valor foi adotado pois um aluno 

que devesse receber uma nota de 3,5 só poderia 

ser avaliado como 3 ou 4, dada a estrutura 

adotada para a ferramenta. Então discrepâncias 

de até 1 ponto entre as notas podem ser 

consideradas como desprezíveis.  

 

3. RESULTADOS  

  

 A avaliação 360º foi aplicada duas vezes no 

semestre. Nesta seção, foram realizadas as 

análises apresentadas anteriormente para ambas 

as bases de dados de apenas uma equipe e seus 

resultados apresentados a seguir. 

 O primeiro estudo é o gráfico de intervalos 

para avaliar a dispersão dos dados, apresentado 

no Gráfico 1. Nela, observa-se que a dispersão 

das notas, para a equipe em estudo, é maior nos 

pilares de Técnica, Responsabilidade e 

Comunicação. 

 

Gráfico 1: Intervalos da média das notas do grupo por 

pilar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Através da ferramenta desenvolvida, é 

possível conferir que existem problemas com 

relação ao desbalanceamento dos ingressantes 

nos três pilares citados, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Alerta da ferramenta de desequilíbrio de dados 

dos pilares da equipe analisada. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Com relação a avaliação de coerência dos 

dados, o Gráfico 2 apresenta o conjunto de 

respostas que cada aluno respondeu sobre todos 

os membros da equipe. Observa-se que há uma 

discrepância nos itens Comunicação e 

Responsabilidade. 

 

Gráfico 2: Multivari da média das notas dos integrantes 

em cada pilar. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Já a ferramenta desenvolvida apresenta o 

resultado conforme Quadro 6. 
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Quadro 6: Alerta da ferramenta de falta de coerência dos 

dados dos pilares da equipe analisada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Pode-se perceber que, considerando a faixa 

de 1 ponto adotada, apenas os itens Comunicação 

e Responsabilidade foram destacados. 

 Com relação à média final de todos os 

pilares por aluno, obteve-se no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Multivari da média geral dos integrantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Nota-se que, para este grupo, o Integrante 

1 obteve uma média geral maior que os demais. 

Isto pode ser traduzido no resultado apresentado 

pela ferramenta desenvolvida, conforme a Figura 

3. 

 

Figura 3: Porcentagens finais das notas de cada aluno. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Na segunda avaliação, o mesmo grupo 

apresentou um desempenho mais equilibrado e 

coerente do que na primeira.  

 No Gráfico 4, é possível observar a 

diminuição da dispersão dos dados nos pilares 

Comunicação em 11,36% e Responsabilidade em 

36,75%. 

 

Gráfico 4: Intervalos da média das notas do grupo por 

pilar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na ferramenta os mesmos pilares passaram 

de vermelho para amarelo, conforme mostra, 

Figura 4. 
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Figura 4: Alerta da ferramenta de desequilíbrio de dados 

dos pilares da equipe analisada

. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 5, é notável que as médias dos 

integrantes no pilar de comunicação 

apresentaram mais coerência, à exceção da 

avaliação dos integrantes 1 e 2 no pilar de 

responsabilidade. 

 

Gráfico 5: Multivari da média das notas dos integrantes 

em cada pilar. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Entretanto, o pilar Responsabilidade ainda 

apresentou problemas, conforme é apontado pela 

ferramenta na Quadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8: Alerta da ferramenta de falta de coerência dos 

dados dos pilares da equipe analisada 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Por fim, avaliando as médias das notas 

totais dos integrantes no Gráfico 6, nota-se que 

as foram mais equilibradas que na primeira vez. 

 

Gráfico 6: Multivari da média geral dos integrantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Isto pode ser traduzido no resultado 

apresentado pela ferramenta desenvolvida, 

conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Porcentagens finais das notas de cada aluno. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Foi realizada uma entrevista com 7 dos 13 

alunos que cursaram a disciplina no período de 

aplicação do método proposto.  

 Quando questionados, se a ferramenta de 

gestão de projetos ajudou na organização das 

tarefas entre os responsáveis, 71,4% 

responderam positivamente. Essa mesma parcela 

de alunos julgou como “justa” a nota que recebeu 

dos seus colegas na avaliação 360º. Ambas as 

ferramentas foram classificadas como fáceis de 

serem utilizadas. 

 Com as avaliações técnicas intermediárias, 

os alunos constataram que puderam corrigir em 

média 6 erros no projeto e obtiveram sugestões 

significativas para melhorar o firmware. 

 

3. CONCLUSÃO 

  

 A metodologia sugerida foi aplicada na 

disciplina Aprendizagem Baseado em Projeto I 

no primeiro semestre de 2018. Sobre a 

desvinculação das disciplinas, ainda não é 

possível afirmar sobre seu andamento. 

 Uma vantagem observada, através da 

divisão de tarefas, foi a possibilidade de 

paralelismo na execução das atividades entre os 

membros da equipe, minimizando o tempo 

ocioso. 

 Esse método e essa dinâmica também 

proporcionam a aplicação dos conceitos da 

disciplina de Linguagem e Comunicação através 

da criação da documentação dos processos do 

projeto, embasamento para a matéria de Gestão 

de Projetos, através da utilização de uma 

ferramenta de gestão, e introdução aos conceitos 

de Engenharia de Fatores Humanos e 

Usabilidade pela aplicação de avaliações de 

usabilidade entre as equipes. 

 As avaliações auxiliaram os alunos a 

corrigirem seus erros antes da entrega final. 

Foram encontrados cerca de 6 erros por projeto, 

além das sugestões para o firmware, a partir do 

teste de usabilidade. 

 A ferramenta de gestão de projetos e de 

avaliação 360º atingiram seus objetivos com 

71,4% dos alunos sendo favoráveis à sua 

introdução e classificando-as como fáceis de ser 

utilizada.   

 Observou-se que sua aplicação auxilia os 

próprios alunos a melhorarem seu desempenho e 

a divisão do trabalho, principalmente pela 

evolução constada entre as duas avaliações das 

equipes.  

 O modelo de avaliação e as instruções de 

uso e instalação do programa de gestão de 

projetos estão disponíveis no link 

https://www.dropbox.com/sh/yokima0agmge4i6

/AADuzM4g2iEx7odtntVqClJNa?dl=0. 

 Os resultados apresentados pela ferramenta 

permitem o professor realizar ajustes na nota do 

grupo valorizando aqueles que tiveram maior 

desempenho individual. A ferramenta de 
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avaliação pode ser encontrada em Grosso & 

Lima (2018). 

 Como sugestão para ampliação deste 

trabalho, propõe-se um estudo sobre os conceitos 

de usabilidade, para que a avaliação técnica se 

torne menos subjetiva e possa fazer parte da nota 

final dos alunos.  

 Um segundo estudo seria entender a 

expansão das disciplinas PBL01 e PBL02 e do 

método proposto para projetos de produtos 

aplicados. 
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RESUMO 

 

A pesquisa analisou a microrregião de Varginha, composta por 16 municípios, tendo como objetivo principal constatar 

se o pressuposto de que cidades com IDH-M mais alto possuem menor percentagem de microempreendedores 

individuais em relação ao total da população, isto porque, presumiu-se que tais cidades promovem um maior número 

de oportunidades de trabalho com níveis salariais mais elevados, que por sua vez, desestimula o empreendedorismo. 

Com o objetivo de comprovar ou não o pressuposto, procedeu-se a análise de associação entre as variáveis percentagem 

de empreendedores individuais pela população e o Índice de Desenvolvimento Humano do município e, posteriormente, 

uma descrição e análise dos dados referentes a tais variáveis. Apesar das variáveis apresentarem uma associação 

negativa (-0,184), tal correlação não se apresentou em um coeficiente significativo, não confirmando, portanto, o 

pressuposto. Todavia, um dado chamou a atenção, de forma subjacente. Percebeu-se que entre as seis cidades com os 

menores percentuais destes microempreendedores em relação à população total, Três Corações e Monsenhor Paulo 

apresentaram percentuais maiores de participação do setor industrial no PIB nominal da cidade, 27,4% e 28,5%, 

respectivamente, cerca de 59% e 66% acima da média 

da região, o que, neste caso, acabou por contribuir para a dedução de que um setor industrial mais avançado pode 

colaborar para o desenvolvimento local e desestimular o empreendedorismo. 

 

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. IDH-M. Empreendedorismo. 

 

 

ABSTRACT 

 

The research analyzed the microregion of Varginha, which is composed of 16 counties. The objective was verifying 

whether the assumption that cities with higher HDI-M have a lower percentage of individual micro-entrepreneurs in 

relation to the total number of the population, since it was conjectured that such cities promote a greater number of job 

opportunities with higher wage levels, which in turn discourages entrepreneurship. In the search to prove or not the 

hypothesis, a correlation analysis was performed between the percentage variables of individual micro-entrepreneurs 

by the population and the HDI-M and, subsequently, a descriptive analysis of the data related to these variables. 

Although the variables presented a negative correlation index (-0.184), this association was not at a significant level, 

thus not confirming the hypothesis. However, one piece of data drew the underlying attention. It was noticed that among 

the six cities with the lowest percentages of MEI's in relation to the total population, Três Corações and Monsenhor 

Paulo presented the highest percentages of industry participation in the nominal GDP of the city, 27.4% and 28.5%, 

respectively, around 59%. % and 66% above the regional average, which in this case contributed to the deduction that 

a more advanced industrial sector can contribute to local development and discourage entrepreneurship. 

 

Keywords: Individual Micro-entrepreneurs. HDI-M. Entrepreneurship. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a análise da relação 

entre o IDH-M e o surgimento de 

microempreendedores individuais na região de 

Varginha - MG, o pressuposto aqui levantado 

conjectura que as cidades com IDH-M mais alto 

possuem uma menor percentagem de MEI’s em 

relação ao número total da população, pelo fato 

de que tais cidades podem promover um maior 

número de oportunidades de trabalho com níveis 

salariais mais elevados, desestimulando o 

empreendedorismo. 

Tal abordagem se faz necessária, uma 

vez que o empreendedorismo, como fenômeno, 

influencia o desenvolvimento de um país, gera 

possibilidade de ganhos individuais e coletivos 

e promove oportunidades de emprego, 

desenvolvimento e melhor distribuição de 

renda. Vale ressaltar que a concorrência exige 

cada vez mais profissionalismo, gestão e 

resiliência destes pequenos negócios e, que, 

nomeadamente, esta nova configuração 

empresarial, microempreendedor individual, 

necessita de apoio para persistir e alcançar 

resultados positivos, lucros. 

Com o objetivo principal de averiguar a 

existência de associação negativa entre as 

variáveis IDH-M e a percentagem de 

microempreendedor individual em relação ao 

número total de população do município, a 

pesquisa se caracterizou como descritiva e  

exploratória, utilizando dados secundários do 

portal do empreendedor, IBGE, PNUD, IPEA e 

Fundação João Pinheiro para as devidas 

análises. Com os resultados evidenciou-se a 

existência da correlação aqui conjecturada, 

porém não significativa, refutando o 

pressuposto do presente estudo. Contudo, uma 

nova hipótese foi apresentada e uma proposta de 

pesquisa sugerida para trabalhos futuros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo se divide em duas seções, 

sendo a primeira relacionada às teorias do 

empreendedorismo, passando por sua evolução, 

suas influências na economia brasileira e as 

caracterizações e os aspectos legais dos 

pequenos negócios. Na seção seguinte a 

temática discute os conceitos de 

desenvolvimento e crescimento econômico, 

discorrendo ao final sobre o IDH-M. 

 

2.1 Empreendedorismo e a importância dos 

pequenos negócios 

 

Palavra de origem francesa, 

entrepreneurship, traduzida para o português 

empreendedorismo, revela, de acordo com 

Dolabela (2011), características de um 

indivíduo que se arrisca, tenta e age, bem como 

de seu perfil, suas percepções e ações frente aos 

desafios do meio que está inserido ou que se 

almeja atuar. 

Segundo Gomes et al. (2017), as duas 

principais linhas de pensamento que conceituam 

o indivíduo empreendedor, são: (1) a dos 

economistas, que associa o empreendedor à 

criação, alguém que introduz, em diferentes 

contextos, recursos, processos e soluções 
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inovadoras; e a (2) dos pensadores 

comportamentalistas, que de acordo com Acs et 

al. (2012), enfatiza atitudes e procedimentos do 

indivíduo empreendedor, como a sua intuição e 

a sua capacidade de criar.  

A pessoa com facilidades de criação, 

capaz de definir metas e atingir seus objetivos, 

consciente daquilo que acontece no entorno, é 

um empreendedor (GOMES et al 2017).  Para 

Dolabela (2011), o fenômeno do 

empreendedorismo não se caracteriza apenas 

como econômico, mas também social.  

Segundo Leung et al. (2011), é fato que 

o fenômeno denominado empreendedorismo 

influencia a economia e o desenvolvimento de 

um país, pois promove possibilidades de 

rendimentos individuais e coletivos motivados 

por oportunidades de trocas e negociações. 

Retomando Dolabela (2011), o autor afirma que 

o empreendedor é um agente que contribui para 

as mudanças e a geração de riqueza de uma 

sociedade.  

Os “pequenos” negócios, parte do objeto 

deste estudo, contempla as empresas formais 

enquadradas na Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa, que se caracterizam por uma receita 

bruta anual de no máximo R$ 81 mil, o MEI; de 

81 mil e um centavo a R$ 900 mil, as 

microempresas; e a Pequena Empresa (PE), com 

faturamento anual até R$ 4,8 milhões (BRASIL, 

2006; 2008). De acordo com o SEBRAE (2013), 

representam 99% das empresas do país, 

abarcam cerca de 56% dos empregos formais do 

país e 25% do Produto Interno Bruto. 

Os eventos importantes para o 

empreendedorismo brasileiro foram a criação da 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2006 

(BRASIL, 2006) e, em 2007, a implementação 

do chamado Super Simples, com a simplificação 

da tributação para os pequenos negócios com 

uma diminuição em média de 40%. Em 2009, 

entra em vigor a Lei Complementar n.128/2008, 

criando a figura do Microempreendedor 

Individual (MEI).  

Com relação aos aspectos tributários, o 

empreendedor individual se enquadra no 

Simples Nacional e isento de encargos e tributos 

como IR, IPI, Cofins, PIS e CSLL. As 

contribuições variam entre R$ 53,25 e R$ 58,25, 

em função da sua atividade, tendo um limite 

máximo de faturamento mensal de R$ 6.750,00. 

São quase 600 tipologias de ocupações que 

podem se enquadrar e formalizar suas atividades 

como MEIs (PREVIDENCIA SOCIAL, 2011), 

obtendo um CNPJ e oportunidades como contas 

bancárias, financiamentos diferenciados e 

proteção previdenciária (SOUZA et al., 2016). 

A Lei Complementar nº 123, de dezembro 

de 2006, foi outra importante contribuição aos 

pequenos negócios por estabelecer normas de 

tratamento diferenciado, como: (i) o cômputo e 

o recolhimento dos impostos e contribuições em 

regime único de arrecadação; (ii) o 

cumprimento de encargos previdenciários e 

trabalhistas; (iii) o acesso a financiamentos, 

inclusive a prioridade nas obtenções de bens e 

serviços pelos Poderes Públicos, às regras de 

inclusão, ao associativismo e à tecnologia. 
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Retomando a Lei Complementar 

128/2008, de acordo com Salgado (2012), a 

finalidade principal da norma foi trazer à 

legalidade milhões de brasileiros que estavam 

na informalidade e, por conseguinte, aumentar a 

arrecadação do Estado. Contudo, ainda o autor 

afirma que o MEI vem sendo apontado não 

apenas como uma nova configuração jurídico-

tributária, mas, mais do que isto, uma 

possibilidade de acesso a produtos e serviços 

que antes não eram possíveis de serem 

alcançados por esses empreendedores. 

De acordo com o SEBRAE (2013), o 

aumento das formalizações somadas às 

aberturas de novas empresas deverão, até o ano 

de 2022, levar o país a um total de 12,9 milhões 

de pequenos negócios. Desse número, 60%, 

cerca de 7,8 milhões, poderá corresponder a 

empreendedores individuais. 

A título de informação e conhecimento, no 

estado de Minas Gerais, segundo a pesquisa 

GEM (2012), 52% dos seus cidadãos entre 18 e 

64 anos disseram já ter percebido oportunidades 

para empreender onde vivem. A pesquisa 

também apontou que a proporção de 

empreendedores (iniciais ou já estabelecidos) 

em relação à população mineira desta mesma 

faixa etária foi de aproximadamente 29%, 

próxima à do país (30%) e superior à média das 

sessenta e sete outras nações participantes da 

pesquisa (20,6%).  

No Brasil, a maior parcela dos pequenos 

empreendedores participa das atividades de 

serviços, destacando-se aquelas voltadas para o 

tratamento de beleza, seguida do comércio DE 

varejo e da indústria de vestuário. Dos 

empreendedores no início das suas atividades, 

cerca de 14% estão entre 18 e 24 anos; 58% têm 

de 35 a 54 anos e 8% estão na faixa etária de 55 

a 64 anos. Mais de 70% começaram seus sonhos 

por identificarem oportunidades, contra cerca de 

30% por necessidade (GEM, 2012). 

Segundo Portugal et al. (2017), o 

empreendedorismo, deve não só objetivar ações 

focadas em oportunidades, como também 

acontecer de maneira planejada, bem organizada 

e sustentável, pois só assim será provável 

alcançar resultados e sonhos almejados. 

 

2.2 Desenvolvimento e crescimento 

econômico e IDH-M 

 

O economista Schumpeter foi o primeiro 

pensador a apontar distinções entre os conceitos 

de desenvolvimento e crescimento, quando 

afirmou que o primeiro implica mudanças 

estruturais do sistema econômico, algo amplo e 

complexo, que o simples crescimento de renda 

per capita não garante. Para o pensador tal 

distinção foi defendida para salientar a 

importância da inovação e do investimento no 

progresso tecnológico, configurando assim o 

adequado processo de desenvolvimento 

econômico.  

Nesse sentido, Bresser-Pereira (2008) 

corrobora afirmando que só é possível ter 

desenvolvimento econômico se houver 

inovação que contribua diretamente para a 

produtividade. Ainda o autor assegura que para 
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o desenvolvimento ocorrer é indispensável que 

o Estado seja competente para formular políticas 

inteligentes e coerentes, tenha legitimidade e 

capacidade.   

A medida em que os países e as 

sociedades vão se tornando mais numerosos e 

complexos, mudanças e adaptações também vão 

acontecendo, demandando maior intensificação 

dos processos, organização das tarefas e 

inovação da produção e do trabalho. Nesse 

sentido, a economia se caracteriza como 

essencial por compreender o sustento e a 

sobrevivência do cidadão, da família e da 

sociedade.  

Para Furtado (2004), o crescimento 

econômico se fundamenta na manutenção de 

privilégios das fatias da sociedade mais elitizada 

que atendem seus interesses de consumo e 

modernização; por outro lado, o 

desenvolvimento econômico se individualiza 

pelo plano social subjacente, priorizando a real 

melhora das condições de vida dos menos 

favorecidos da sociedade, transformando assim 

o crescimento em desenvolvimento. 

Nesse contexto, surge o conceito de 

desenvolvimento humano, que tem como forma 

de medida o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Idealizado pelos economistas 

Mahbub ul Haq e Amartya Sen, o IDH obteve 

reconhecimento mundial devido à sua facilidade 

de compreensão e pela proposta holística e 

abrangente de medir o desenvolvimento. De 

acordo com Arcelus et al. (2003), a proposição 

do índice foi desvelar em um singular parâmetro 

a complexidade de três relevantes dimensões do 

desenvolvimento humano para a sociedade: a 

longevidade, a educação e o padrão e qualidade 

de vida, medido pela renda. 

O índice quando apurado por município é 

conhecido por IDH-M e tem sua variação de 0 a 

1, sendo indesejável e ruim quando próximo de 

zero e desejável e ideal quando mais próximo de 

1.  

Desde a sua concepção, os estudos 

relacionados ao índice se classificam em três 

diferentes abordagens, a saber: (i) a que procura 

compreender e justificar a construção 

metodológica do indicador; (ii) a que se 

concentra na explicação de questões específicas 

do desenvolvimento humano em diversas 

lugares do mundo; e, por fim, (iii) a que busca 

acrescer a aplicabilidade do índice, por meio de 

inserções de outras variáveis e fatores na 

estrutura de cálculo (ARCLUS et al., 2003). 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa do presente trabalho se 

caracterizou como descritiva, por objetivar a 

identificação de fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno em estudo (JUNG, 

2004) e exploratória, que de acordo com Cervo 

et al. (2007), além de proporcionar familiaridade 

com a problemática da pesquisa, visa 

estabelecer novas hipóteses para futuras 

investigações.  

Utilizou-se de dados secundários 

retirados do portal do empreendedor, site oficial 

de informações dos microempreendedores 

individuais, do IBGE, PNUD, IPEA e Fundação 

João Pinheiro, tendo como variáveis do estudo o 
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Índice de Desenvolvimento Humano do 

Município - IDH-M e a percentagem de MEIs 

em relação ao total da população. Nesse sentido, 

o pressuposto é que municípios com o referido 

índice mais elevado têm um menor percentual 

de empreendedores individuais em relação ao 

número total da população, isto por que quanto 

maior o indicador maior a geração de trabalho 

formal e oportunidades de emprego. 

 

3.1. A microrregião em estudo 

 

A microrregião de Varginha é uma das 

configurações regionais pertencentes ao estado 

mineiro que está inserida na mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), sua população é de pouco mais 

de 440 mil habitantes. Está situada entre as 

capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São 

Paulo e seu PIB nominal aproxima-se de 8,7 

bilhões de reais advindo do setor agropecuário 

(12%), 14% do comércio, 17% do setor 

industrial e 57% dos serviços (57%).  

São 16 municípios que compõem a 

microrregião, sendo eles: Varginha, Três 

Pontas, Três Corações, São Tomé das Letras, 

São Bento Abade, Santana da Vargem, 

Monsenhor Paulo, Ilicínea, Guapé, Elói 

Mendes, Coqueiral, Carmo da Cachoeira, 

Campos Gerais, Campo do Meio e Boa 

Esperança. 

De forma geral, os municípios possuem 

setor varejista diversificado, forte presença de 

empresas de serviços, como instituições de 

ensino, bancos e corretoras, consultórios, 

clínicas e hospitais especializados e indústrias 

de vários segmentos com destaque para o setor 

de autopeças.  

O turismo se faz presente nas cidades de 

São Tomé das Letras, Campo do Meio, Boa 

Esperança e Guapé, as três últimas pelas águas 

do Lago de Furnas. Três Corações e Monsenhor 

Paulo apresentam maior participação da 

indústria na economia local, certamente pela 

localização as margens da rodovia BR-381, 

Fernão Dias, posição que privilegia a logística 

do setor. Elói Mendes e Campanha se destacam 

pelo comércio, a primeira influenciada por 

indústrias de móveis e vestuário; e a segunda 

pelos artesanatos para a exportação. Os demais 

municípios se destacam pela produção do café 

cru, sendo Três Pontas uma das maiores cidades 

produtoras do fruto no país, a segunda no estado 

de Minas Gerais.  

De acordo com o PNUD et al. (2013), o 

Índice de Desenvolvimento Humano médio 

da microrregião é 0,700, 4,3% abaixo do 

índice do estado (0,731). Vale destacar que, 

dos dezesseis municípios da região, apenas 

seis (Varginha, Três Pontas, Três Corações, 

Monsenhor Paulo, Campanha e Boa 

Esperança) apresentaram índices altos de 

desenvolvimento. 
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Tabela 1: Indicadores da microrregião de Varginha-MG 

Fonte: Elaborado pelos autores adaptado do IBGE (2010), PNUD et al. (2013) e Portal do Empreendedor (2019). 
 

 

 

 

Os demais municípios apresentaram 

resultados entre 0,655, para Carmo de Cachoeira, 

e, 0,698, para a cidade de Santana da Vargem, 

enquadrando-se em nível médio do indicador 

IDH-M. Varginha se configura entre as treze 

cidades do estado mineiro classificadas entre os 

200 municípios com as melhores performances 

do país, ocupando a posição 145ª das mais de 

5.500 cidades avaliadas. 

Na última década a média nacional do 

indicador aumentou 15,8% no país, modificando 

sua classificação de médio desenvolvimento, em 

2000, para alto desenvolvimento, em 2010. 

Nesse mesmo período, o estado mineiro obteve 

um ganho de 17% no índice, saindo do valor de 

0,624 para 0,731 e a microrregião em estudo 

passou de 0,600 para 0,700, com 14% de 

melhoria, ambos, assim como o Brasil, saindo de 

um IDH-M médio para alto. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O pressuposto de que as cidades com 

maiores índices de desenvolvimento humano 

pudessem ter uma menor percentagem de 

microempreendedores individuais em relação à 

sua população total, conjecturando-se que, por 

conseguinte, estes municípios pudessem gerar 

uma quantidade maior de oportunidades de 

emprego com salários mais elevados, 

desestimulando assim o empreendedorismo, não 

se comprova.  

Com o intuito de comprovar ou não o 

pressuposto, procedeu-se a análise de correlação 

entre as variáveis – percentagem de 

empreendedores individuais pelo total da 

população e o IDH-M e, em seguida, uma 

descrição analítica dos dados e informações 

referentes a estas variáveis para uma melhor 

compreensão dos resultados.  

 

Tabela 2: Correlação entre o percentual de MEI’s pela 

população e o IDH-M (semestre1/2019) 

Variáveis 

 

% MEI's / 

População Total 
 

IDH-M 

% MEI's / 

População Total 
1 -0.184 

IDH-M -0.184 1 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Embora a Tabela 2 tenha demonstrado as 

variáveis com um índice de correlação negativa 

(-0,184), tal associação não obteve um nível 

significativo (p < 0,05), não confirmando, 

portanto, o pressuposto. 
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Após a correlação, procedeu-se a 

organização das cidades com IDH-M em ordem 

decrescente (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Cidades com IDH-M em ordem decrescente 

(semestre1/2019) 

Municípios IDH-M População 
Qtde de 

MEI's 
% 

Varginha 0,778 134.477 6.665 4,96% 

Três Corações 0,744 78.913 2.726 3,45% 

Três Pontas 0,731 53.860 2.215 4,11% 

Monsenhor Paulo 0,721 8.648 335 3,87% 

Boa Esperança 0,720 40.031 1.813 4,53% 

Campanha 0,709 16.565 839 5,06% 

Santana da Vargem 0,698 7.128 244 3,42% 

Coqueiral 0,694 9.191 361 3,93% 

Elói Mendes 0,685 27.823 955 3,43% 

Campo do Meio 0,683 11.658 536 4,60% 

Campos Gerais 0,682 28.703 814 2,84% 

Ilicínea 0,680 12.303 417 3,39% 

Guapé 0,679 14.233 565 3,97% 

São Bento Abade 0,672 5.220 313 6,00% 

São Tomé das Letras 0,667 7.056 612 8,67% 

Carmo da Cachoeira 0,655 12.158 536 4,41% 

Total 0,700 467.967 19.946 4,26% 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Após organizar as cidades com as 

percentagens de empreendedores individuais 

pelo número total da população, em ordem 

crescente, conforme demonstra a Tabela 4, é 

possível reafirmar que o pressuposto não se 

confirma. Mesmo apontando as cidades de 

Monsenhor Paulo e Três Corações entre os seis 

primeiros municípios com as menores 

percentagens destes microempreendedores em 

relação à população, nem essas cidades nem as 

demais guardam a certeza da associação 

esperada. 

Tabela 4: Percentagem de MEI’s pelo número total da 

população (ordem crescente, semestre1/2019) 

Municípios IDH-M População 
Qtde de 

MEI's 
% 

Campos Gerais 0,682 28.703 814 2,84% 

Ilicínea 0,680 12.303 417 3,39% 

Santana da Vargem 0,698 7.128 244 3,42% 

Elói Mendes 0,685 27.823 955 3,43% 

Três Corações 0,744 78.913 2.726 3,45% 

Monsenhor Paulo 0,721 8.648 335 3,87% 

Coqueiral 0,694 9.191 361 3,93% 

Guapé 0,679 14.233 565 3,97% 

Três Pontas 0,731 53.860 2.215 4,11% 

Carmo da Cachoeira 0,655 12.158 536 4,41% 

Boa Esperança 0,720 40.013 1.813 4,53% 

Campo do Meio 0,683 11.658 536 4,60% 

Varginha 0,778 134.477 6.665 4,96% 

Campanha 0,709 16.565 839 5,06% 

São Bento Abade 0,672 5.220 313 6,00% 

São Tomé das Letras 0,667 7.056 612 8,67% 

Total 0,700 467.949 19946 4,26% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
 

Contudo, de forma subjacente, estes dois 

municípios com seus respectivos dados chamam 

a atenção. Observa-se na Tabela 1, seção 3.1, que 

Monsenhor Paulo e Três Corações são as cidades 

que demonstram as maiores percentagens de 

participação do setor industrial no Produto 

Interno Bruto nominal do município, 

respectivamente 27,4% e 28,5%, cerca de 59% e 

66% acima da média da microrregião estudada. 

Tal resultado suscita uma nova hipótese para 

futuras investigações - a dedução de que um setor 

industrial mais desenvolvido pode, talvez, 

desestimular o empreendedorismo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pressuposto de que cidades com 

desenvolvimento humano mais elevado 

pudessem possuir uma menor percentagem de 

empreendedores individuais em relação ao total 

da população, conjecturando-se que tais 

municípios pudessem gerar um maior número de 

vagas de emprego com níveis salariais mais altos, 

desestimulando assim o espírito empreendedor 

dos cidadãos, não se confirmou.  

Diante desse resultado, vale relembrar os 

52% dos mineiros, entre 18 e 64 anos, que 

afirmaram ter percebido possibilidades e 

oportunidades para se lançarem na vida 

empreendedora onde vivem. Nesse sentido, é 

importante lançar a reflexão para o desafio do 

empreender por oportunidade e não apenas por 

necessidade.  

Deste modo, pensar em 

empreendedorismo é sim pensar no 

desenvolvimento e na possibilidade de geração 

de oportunidades para o ser humano, cabendo a 

quem de direito e obrigação trabalhar em prol de 

coerentes políticas públicas, de um cenário 

econômico positivo e da capacitação do principal 

ator desse contexto, o empreendedor. A este, a 

resiliência, o preparo e a competência para 

enfrentar os desafios de um negócio em meio a 

crises e competições. 

Vale apontar as limitações do trabalho, 

que se resumiram na restrição geográfica da 

pesquisa, que abrangeu apenas uma microrregião 

do estado mineiro, e na amostra de 

empreendedores individuais derivada de um 

corte transversal, demonstrando apenas a 

realidade em uma conjuntura histórico-temporal. 

Por fim, sugere-se que novos estudos 

sejam estendidos para outras regiões, 

contemplando microempreendedores individuais 

ou outras configurações organizacionais, como 

as pequenas e microempresas, podendo assim 

contribuir para as pesquisas sobre a relevância e 

a participação dos pequenos negócios na 

economia deste país. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como método de pesquisa um estudo bibliográfico sobre as características da liga de alumínio 

6063 (AA6063) e o gerenciamento produtivo do processo de soldagem MIG aplicado a esta liga. Os objetivos desta 

pesquisa buscam apresentar conceitos do processo de soldagem no processo MIG, destacar a importância da qualificação 

da mão de obra do soldador, bem como apresentar as especificações de procedimentos de soldagem e a sua importância. 

Este trabalho também apresenta a utilização, gestão e armazenamento dos consumíveis utilizados. Por fim, a conclusão 

deste estudo propõe estudos práticos envolvendo o processo de soldagem em AA 6063 através de experimentos mais 

robustos. 

 

Palavras-chave: Soldagem. Gerenciamento. Alumínio Liga 6063 (AA6063). 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is a bibliographic study about the characteristics of aluminum alloy 6063 (AA6063) and the productive 

management of the MIG welding process applied to this alloy. The objectives of this research are to present concepts of 

the welding process in the MIG process, to highlight the importance of the qualification of the welder's workforce, as well 

as to present the specifications of welding procedures and their importance. This work also presents the use, management 

and storage of the consumables used. Finally, the conclusion of this study proposes practical studies involving the welding 

process in AA 6063, through more robust experiments. 

 

Keywords: Welding. Management. Aluminum Alloy 6063 (AA6063). 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A utilização da soldagem como um 

processo de fabricação e ou manutenção nos 

diversos segmentos da indústria tem se 

constituído em um marco para o crescimento e 

fortalecimento da indústria nacional. Fato este 

que tem levado pesquisadores e estudiosos da 

área a se empenharem na realização de estudos 

sobre os fenômenos associados à soldagem dos 

materiais. Como referência para esta afirmação, 

pode-se citar a revista Welding in the World que 

publica documentos oficiais sobre todos os 

aspectos da união de materiais, incluindo 

soldagem, brasagem, solda, corte, pulverização 

térmica e técnicas de junção e fabricação aliadas.  

A cobertura da revista, abrange uma ampla 

gama de tópicos, incluindo avanços nos 

processos de junção; no comportamento 

metalúrgico e material associado à união; nas 

propriedades de engenharia; na avaliação de 

juntas; nos aspectos de saúde, segurança e meio 

ambiente dos processos de soldagem; 

nas aplicações industriais; no desempenho de 

estruturas soldadas em serviço; no teste de 

soldas, entre outros, assuntos pertinentes, 

conforme informado no site oficial da revista. 

Dentre os diversos estudos como de Senthil 

(2020), Rezaei (2019), Braguine (2018) e 

Valdenebro (2016), especial atenção tem sido 

dada à soldagem das diversas ligas de alumínio, 

cuja utilização pela indústria de energia é 

extremamente intensa devido à boa resistência a 

corrosão, às suas boas propriedades mecânicas e 

à ótima condutividade elétrica. 

O alumínio AA6063 (Aluminum Alloy 

6063) é a liga mais comum usada para extrusão 

de alumínio. Ela permite que formas complexas 

sejam estruturadas com superfícies muito lisas 

adequadas para tratamento superficial de 

anodização e sendo, portanto, popular para 

aplicações como caixilhos de janelas e portas, 

telhados e caixilhos de sinalização. As aplicações 

que requerem maior resistência geralmente 

utilizam AA6061 ou AA6082 em seu lugar 

(ALBERTI, 2014). 

Uma liga é qualquer metal que foi 

aprimorado pela adição de vestígios de outros 

elementos metálicos. O metal de alumínio é um 

dos metais básicos mais populares para ligas 

devido às suas excelentes propriedades materiais. 

Existem inúmeras ligas de alumínio, cada uma 

com diferentes tipos, composições e benefícios 

em termos de resistência, trabalhabilidade, 

soldabilidade, etc. (CALLISTER, 2002). 

O alumínio é um metal muito leve (peso 

específico de 2,7 g/cm3). Sua utilização nas 

indústrias de automóveis e aeroespacial reduz o 

peso morto e o consumo de energia. A resistência 

deste metal pode ser melhorada de acordo com as 

propriedades exigidas para várias aplicações, 

modificando a composição de suas ligas. Quando 

na liga AA6063, torna-se um material altamente 

resistente à corrosão.  
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A composição química do AA6063 é 

mostrada na Tabela 1. 

Tabela 1: Composição química de AA6063 

 

Elemento % 

Al 98,05% 

Si 0,20% 

Fe 0,35% 

Cu 0,10% 

Mg 0,90% 

Mn 0,10% 

Cr 0,10% 

Zn 0,10% 

Ti 0,10% 

 

Fonte: Sakthivel et al (2020) 

 

Esta pesquisa objetivará apresentar as 

características do gerenciamento produtivo do 

processo de soldagem MIG em alumínio liga 

6063 (AA 6063). Seus objetivos específicos 

buscarão detalhar o gerenciamento dos 

consumíveis produtivos de soldagem no 

processo MIG, destacar a importância da 

qualificação da mão de obra do soldador, além de 

apresentar as especificações de procedimentos de 

soldagem para o alumínio na liga 6063, bem 

como a gestão e armazenamento dos 

consumíveis utilizados. 

O método utilizado na elaboração do 

presente trabalho, consiste na pesquisa 

bibliográfica de temas sobre atividades que 

influenciam no gerenciamento do processo 

produtivo de soldagem no processo MIG já 

publicados.  

A pesquisa bibliográfica pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de 

uma pesquisa descritiva ou experimental. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), 

a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos 

monográficos, pelos quais se busca o domínio do 

estado da arte sobre determinado tema”, assim, 

foram realizadas pesquisas relacionadas às 

características do AA 6063 e demais propostas 

deste estudo. Os artigos científicos desse 

trabalho, foram pesquisados nas mais diversas 

publicações nacionais e internacionais, através 

das ferramentas de pesquisa, tais como, Web of 

Science e Scopus. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo serão apresentadas as 

informações e resultados da pesquisa 

bibliográfica que embasaram todo este estudo. 

 

2.1 Características do processo de solda MIG  

em AA6063 

 

A soldagem com gás inerte de metal (MIG) é 

um processo de soldagem a arco que utiliza um 

eletrodo de arame sólido contínuo aquecido e 

alimentado na poça de fusão a partir de uma 

pistola de soldagem. Os dois materiais básicos 

são fundidos formando uma junção. O 

instrumento de soldagem, alimenta um gás de 

proteção ao lado do eletrodo, ajudando a proteger 

a poça de fusão de contaminantes transportados 

pelo ar (ALBERTI, 2014). 

A soldagem MIG é uma técnica versátil 

adequada tanto para chapas finas e componentes 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320340682#t0005
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de seção espessa. Um arco é aberto entre a 

extremidade de um eletrodo de arame e a peça de 

trabalho, derretendo ambos para formar uma 

poça de fusão. O arame serve como fonte de calor 

(através do arco na ponta do arame) e metal de 

adição para a junta de soldagem. O fio é 

alimentado através de um tubo de contato de 

cobre (bico de contato) que conduz a corrente de 

soldagem para o fio. A poça de fusão é protegida 

da atmosfera circundante por um gás de proteção 

alimentado através de um bico que envolve o fio. 

A seleção do gás de proteção depende do 

material a ser soldado e da aplicação 

(RONSANI, 2010). 

A soldagem manual MIG é frequentemente 

referida como um processo semiautomático, já 

que a taxa de alimentação do arame e o 

comprimento do arco são controlados pela fonte 

de alimentação, mas a velocidade de 

deslocamento e a posição do arame estão sob 

controle manual. O processo também pode ser 

mecanizado quando todos os parâmetros do 

processo não são controlados diretamente por um 

soldador, mas ainda podem exigir ajuste manual 

durante a soldagem. Quando nenhuma 

intervenção manual é necessária durante a 

soldagem, o processo pode ser referido como 

automático (CALLISTER, 2002). 

Existem três modos principais de 

transferência de metal: 

 Curto-circuito / mergulho; 

 Gota / spray; 

 Pulsado. 

O Curto-circuito e a transferência de metal 

pulsado são usados para operação de baixa 

corrente, enquanto a transferência de metal por 

spray é usada apenas com altas correntes de 

soldagem. Em curto-circuito ou transferência por 

'mergulho', o metal fundido que se forma na 

ponta do fio é transferido pelo fio que mergulha 

na poça de fusão. Isso é obtido definindo uma 

baixa tensão; para um fio de 1,2 mm de diâmetro, 

a tensão do arco varia de cerca de 17 V (100 A) 

a 22 V (200 A). O cuidado no ajuste da tensão e 

da indutância em relação à velocidade de 

alimentação do arame é fundamental para 

minimizar respingos (ALBERTI, 2014). 

Para transferência de gota ou spray, uma 

tensão muito mais alta é necessária para garantir 

que o fio não entre em contato, ou seja, curto-

circuito, com a poça de fusão; para um fio de 1,2 

mm de diâmetro, a tensão do arco varia de 

aproximadamente 27 V (250 A) a 35 V (400 A). 

O metal fundido na ponta do fio é transferido 

para a poça de fusão na forma de um spray de 

pequenas gotas (aproximadamente do diâmetro 

do fio e menores) (ZHANG, et al. 2014). 

No entanto, há um nível mínimo de 

corrente, limite, abaixo do qual as gotas não são 

projetadas à força através do arco. Se uma técnica 

de arco aberto for tentada muito abaixo do nível 

de corrente de limiar, as forças de arco baixas 

seriam insuficientes para a formação de gotas 

grandes na ponta do fio. Essas gotículas seriam 

transferidas erraticamente ao longo do arco sob 
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forças gravitacionais normais (RONSANI, 

2010). 

O modo pulsado foi desenvolvido como 

um meio de estabilizar o arco aberto em níveis de 

baixa corrente, ou seja, abaixo do nível de limite, 

para evitar curto-circuito e respingos. A 

transferência de metal é obtida aplicando pulsos 

de corrente, cada pulso tendo força suficiente 

para destacar uma gota (BENEDYK, 2010). 

MIG é amplamente utilizado na maioria 

dos setores da indústria e é responsável por mais 

de 50% de todo o metal de solda depositado. O 

MIG tem vantagem em termos de flexibilidade, 

taxas de deposição e adequação à mecanização. 

No entanto, deve-se notar que, embora MIG seja 

ideal para 'esguichar' metal, um alto grau de 

habilidade de manipulação é exigido do soldador 

MIG (LAKSHMINARAYANAN, et al. 2009). 

 

2.2 Importância dos parâmetros de soldagem  

 

Conforme mencionado, os principais 

parâmetros de soldagem incluem corrente, 

tensão, vazão dos gases de proteção, velocidade, 

entrada de calor (SAMMONS, 2000). 

Neste caso, a corrente mais alta na 

soldagem MIG pode causar respingos e danos à 

peça de trabalho. Mais uma vez, a configuração 

de corrente mais baixa na soldagem MIG leva à 

aderência do arame de enchimento. Às vezes, 

uma área maior afetada pelo calor pode ser 

encontrada para menor corrente de soldagem, já 

que altas temperaturas precisam ser aplicadas por 

períodos mais longos de tempo para depositar a 

mesma quantidade de materiais de enchimento. 

O modo de corrente fixa irá variar a tensão a fim 

de manter uma corrente de arco constante 

(DUTRA, et al. 2010). 

Já a tensão de soldagem pode ser fixa ou 

ajustável dependendo do equipamento de 

soldagem MIG. Uma alta tensão inicial permite 

fácil iniciação do arco e uma faixa maior de 

distância da ponta de trabalho. Tensão muito alta 

pode levar a grandes variáveis na qualidade da 

soldagem. A escolha do gás de proteção depende 

dos metais de trabalho e dos efeitos sobre o custo 

de soldagem, temperatura de solda, estabilidade 

do arco, velocidade de solda, respingos, vida útil 

do eletrodo, velocidade do arame, etc 

(LAKSHMINARAYANAN, et al. 2009). 

Argônio ou Hélio são gases utilizados com 

sucesso para aplicações de soldagem MIG. Para 

a soldagem de materiais extremamente finos, é 

usado argônio puro. O argônio geralmente 

fornece um arco que opera de forma mais suave 

e silenciosa (SAMMONS, 2000). 

Além disso, a velocidade de soldagem é um 

parâmetro importante para a soldagem MIG. Se 

a velocidade de soldagem é aumentada, a 

potência ou aporte de calor por unidade de 

comprimento de solda diminui, logo, menos 

resultados de reforço de solda e a penetração de 

soldagem diminui. Portanto, já na soldagem a 

arco, a energia é transferida do eletrodo de 

soldagem para a metal base por um arco elétrico 

(DUTRA, et al. 2010). 
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Neste caso, quando o soldador inicia o 

arco, a metal base e o metal de enchimento são 

derretidos para criar a solda. Esta fusão é possível 

porque uma quantidade suficiente de energia 

(energia transferida por unidade de tempo) e 

densidade de energia é fornecida ao eletrodo. A 

entrada de calor é uma medida relativa da energia 

transferida por unidade de comprimento de solda 

(LAKSHMINARAYANAN, et al. 2009). 

 

2.3 A qualificação da mão de obra do 

soldador  

 

A demanda por soldadores qualificados está 

crescendo. Para garantir que a indústria de 

soldagem esteja preparada para atender a essa 

demanda, os educadores e instrutores de 

soldagem de hoje devem ter certeza de que seus 

programas e métodos de treinamento estão 

equipando os profissionais com as habilidades 

que os empregadores estão procurando. E, em 

uma força de trabalho que exigirá cada vez mais 

aqueles que são ágeis, adaptáveis e altamente 

qualificados, “aprimorar” os alunos acima e além 

dos fundamentos da soldagem apenas os tornará 

mais empregáveis em uma indústria competitiva 

e de alta demanda (DUTRA, et al. 2010, 

FRAZIER, 2014). 

De maneira geral, a soldagem é aplicada 

em uma ampla variedade de indústrias, como 

automotiva, manufatura, tecnologia e 

construção. Os soldadores costumam trabalhar 

na fabricação e construção, estudando os 

projetos, calculando as dimensões e, em seguida, 

utilizando estas informações para juntar as peças 

de metal. No entanto, nem todos conseguem 

garantir um emprego em grandes empresas 

porque muitos empregadores procuram 

profissionais que possam comprovar que 

receberam educação adequada em uma escola de 

soldagem credenciada. Participar de um curso de 

treinamento expõe um soldador a mais 

oportunidades de carreira, incluindo tornar-se 

inspetor de soldagem, soldador subaquático ou 

até mesmo freelancer. Esta carreira permite que 

o soldador trabalhe em qualquer lugar, desde que 

tenha as qualificações adequadas (JHAVAR, et 

al. 2014). 

 

2.4 Especificações de Procedimentos de 

Soldagem (EPS) 

 

A Especificação de Procedimento de 

Soldagem (EPS) é um documento que descreve 

como uma solda deve ser realizada na produção, 

indicando os parâmetros aceitáveis para as 

diversas variáveis do processo que devem ser 

adotados pelo soldador ou operador de soldagem 

durante a fabricação de uma dada junta soldada. 

Em geral, os códigos separam as diferentes 

variáveis do processo em variáveis de 

qualificação (ou essenciais), cuja alteração além 

de limites determinados pela norma implica na 

necessidade de uma nova qualificação do 

procedimento, e em variáveis “não-essenciais” 
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que podem ser alteradas sem a necessidade de 

uma nova qualificação. (VARGA, et al. 2009). 

Na soldagem, variáveis do procedimento 

que podem fazer parte de uma EPS incluem, por 

exemplo, a composição química, classe e 

espessura do(s) metal(is) base, processo(s) de 

soldagem, tipos de consumíveis e suas 

características, projeto da junta, posição de 

soldagem, temperatura de pré-aquecimento e 

entre passes, corrente, tensão e velocidade de 

soldagem, aporte térmico, número aproximado 

de passes e características do tratamento térmico 

após a soldagem (quando usado). Os soldadores 

precisam ser avaliados para um determinado tipo 

de procedimento de soldagem, comprovando a 

habilidade necessária para executar tal serviço. 

Para isto, ele deverá soldar corpos de prova 

específicos, sob condições pré-estabelecidas e 

baseadas em uma EPS qualificada ou em dados 

de produção. 

Procedimentos comprovados e testados 

incluem, mas não se limitam a, informações 

como os materiais e ferramentas necessários, os 

processos a seguir, as técnicas a serem 

empregadas e, finalmente, a confirmação do 

resultado desejado (MARQUES, et al. 2011). 

Além disso, uma EPS pode ser usada para 

fornecer orientação ao soldador ou operador de 

soldagem para atender aos requisitos das normas. 

Ela deve incluir todas as variáveis essenciais, não 

essenciais e complementares, ou seja, design da 

junta, material de base, metal de adição, posição, 

pré-aquecimento e tratamento térmico pós-

soldagem, composição do gás, características de 

parametrização, etc (GHOSH, et al. 2002). 

Uma EPS pode ir além de uma ótima solda. 

Embora sua correta execução garanta que o 

componente soldado atenda aos requisitos de 

projeto, ela também pode ajudar o empregador a 

tomar decisões de contratação. Como os 

funcionários seguirão padrões de segurança 

rígidos, é possível também reduzir o risco de 

responsabilidade da empresa (THOMAS, et al. 

2003). 

 

2.5 Gestão e armazenamento dos consumíveis 

de soldagem 

 

Consumíveis de soldagem configuram as 

peças consumidas - desgastadas ou gastas - 

durante o processo de soldagem. Os consumíveis 

incluem hastes e fios de soldagem, bem como 

peças da extremidade dianteira das pistolas de 

soldagem, como pontas de contato, bocais e 

difusores. À medida que eles se esgotam, o 

processo de soldagem deve ser interrompido e 

novos consumíveis precisam ser acoplados para 

continuar a soldagem. Portanto, é importante 

considerar quantos dos consumíveis são usados 

durante um turno e com que frequência eles 

precisam ser trocados (THOMAS, et al. 2003). 

As empresas de processamento de metal 

certificadas por um padrão são obrigadas a 

calibrar seus equipamentos de soldagem 

regularmente. Estes padrões incluem a série ISO 

9000 e ISO 3834-2 (define requisitos de 

qualidade abrangentes para soldagem por fusão 
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de materiais metálicos tanto em oficinas quanto 

em locais de instalação em campo) que 

estabelecem os princípios para o processo de 

garantia de qualidade de produtos soldados 

(MARQUES, et al. 2011). 

Os bicos de soldagem também são 

considerados consumíveis para o processo de 

solda MIG. Neste caso, em sua maior parte, os 

bicos de soldagem da pistola MIG serão de latão 

ou cobre. Bicos de soldagem de latão têm 

melhores propriedades de resistência a respingos 

em aplicações de baixa amperagem do que bicos 

de cobre, mas perdem essa vantagem em 

aplicações de alta amperagem e podem quebrar 

quando falham. Bicos de soldagem de cobre têm 

melhor resistência geral a respingos e 

gerenciamento de calor em temperaturas mais 

altas (MARQUES, et al. 2011). 

A principal função do bico de soldagem é 

direcionar o gás de proteção para a poça de solda 

da maneira mais eficaz possível. A melhor 

escolha de bico de soldagem dependerá muito de 

sua aplicação de soldagem, acesso à junta e 

processo. Alguns projetos de bicos de soldagem 

oferecem melhor cobertura de gás; outros 

oferecem melhor acesso. Alguns limitam a 

eficiência dos alargadores em aplicações 

robóticas (SAMMONS, 2000). 

O conduíte é outro consumível utilizado no 

processo de soldagem. Ele pode medir até 5m de 

comprimento, porém, para facilitar a alimentação 

do arame na tocha, deve ser o mais curto e reto 

possível. O conduíte possui um revestimento 

interno feito de aço enrolado em espiral para fios 

rígidos (aço, aço inoxidável, titânio, níquel) ou 

politetrafluoretileno (PTFE, um tipo de plástico) 

para fios macios como alumínio e cobre 

(VARGA, et al. 2009). 

Quando se fala em gás de proteção, o 

argônio, fornece o aporte de calor mais baixo e, 

portanto, as velocidades de soldagem mais 

lentas. Portanto, existe o risco de falhas e defeitos 

por falta de fusão e porosidade excessiva em 

seções espessas. O argônio também pode dar um 

depósito de fuligem preta na superfície da solda, 

mas que pode ser facilmente removido com uma 

escova de aço. (ZHANG, et al. 2014). 

O hélio, por sua vez, aumenta a tensão do 

arco em até 20% quando comparado ao argônio, 

resultando em um arco muito mais quente, maior 

penetração e cordão de solda mais amplo. O 

cordão mais largo requer um posicionamento 

menos crítico do arco e ajuda a evitar a perda de 

arestas e defeitos do tipo de penetração. A poça 

de fusão de resfriamento mais quente e lento 

também permite que o hidrogênio se espalhe do 

metal de solda fundido, tornando este um método 

que pode ser usado para reduzir a quantidade de 

porosidade (RONSANI, 2010). 

O aumento do calor também permite que 

velocidades de soldagem mais rápidas sejam 

alcançadas, até três vezes a de uma junta 

semelhante feita com argônio como gás de 

proteção. O hélio, entretanto, é caro e fornece um 

arco menos estável do que o argônio. O hélio 

puro, portanto, encontra seu maior uso em 
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aplicações de soldagem mecanizada ou 

automática (VARGA, et al. 2009). 

Para soldagem manual e algumas 

aplicações mecanizadas, misturas de argônio e 

hélio dão bons resultados com características 

intermediárias entre os dois gases. Estas 

combinações são úteis em materiais mais 

espessos porque aumentam a entrada de calor e 

fornecem uma caixa de tolerância mais ampla de 

parâmetros de soldagem aceitáveis do que o 

argônio puro. Eles também irão melhorar a 

produtividade, permitindo o uso de velocidades 

de deslocamento mais rápidas (SOUZA, 2011). 

O arame também é outro consumível na 

soldagem de alumínio e atua como metal de 

adição e ânodo no arco de soldagem. Para fazer 

isso, o fio capta a corrente de soldagem por um 

contato de fricção entre o fio e o furo da ponta de 

contato. Os diâmetros do fio de enchimento 

variam de 0,8 mm a 3,2 mm, o que resulta em 

uma alta área de superfície para relação de 

volume (POLMEAR, 1996). Os arames mais 

populares para a solda em alumínio são as ligas 

AWS ER5356 com adição de magnésio e a liga 

AWS ER4043 com adição de silício, de acordo 

com a especificação AWS A5.10. Não há 

requisitos de propriedades mecânicas para o 

metal de solda.  

Esta área de superfície relativamente 

grande exige que o fio seja mantido 

extremamente limpo, uma vez que a 

contaminação da superfície dará origem à 

porosidade. Os fios devem ser armazenados em 

condições limpas e secas em suas embalagens 

fechadas, sempre que possível. Fios que 

estiveram armazenados por um período de tempo 

substancial, por exemplo, 6 meses ou mais, 

mesmo quando armazenado na embalagem 

original podem se deteriorar e dar origem à 

porosidade. Se deixados na máquina de solda 

durante a noite ou nos fins de semana, devem ser 

protegidos contra contaminação cobrindo a 

bobina com um saco plástico (JHAVAR, et al. 

2014). 

Em aplicações críticas, pode ser necessário 

remover a bobina da máquina e armazená-la em 

uma lata de aço entre os períodos de uso. A 

condensação pode se formar no fio se for trazido 

de um armazém frio para uma oficina de 

fabricação quente e, em condições de alta 

umidade, esta última pode se formar novamente 

no fio. Algumas fontes de alimentação 

incorporam aquecedores no alimentador de 

arame para evitar que isso aconteça (ALCOA, 

2010). 

Se a condensação for problemática e este 

recurso não estiver disponível, uma lâmpada de 

40 watts instalada no gabinete do alimentador de 

arame fornece calor suficiente para manter o 

arame em estado seco. É possível obter 

dispositivos de limpeza de fio que se prendem ao 

fio no ponto em que ele entra no cabo de 

alimentação de fio (SAHEB, et al. 2012). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Este estudo apresentou características do 

material AA6063 e suas aplicações no processo 

de soldagem MIG; nos parâmetros de soldagem 

mais importantes; na especificação do 

procedimento de soldagem; na importância da 

qualificação dos soldadores e por fim a gestão 

dos consumíveis usados no processo de 

soldagem. Foi possível perceber que o controle 

rigoroso do processo de soldagem é 

extremamente importante para que se obtenha a 

máxima eficiência e eficácia na execução dos 

trabalhos de manufatura envolvidos neste 

processo.  

Conhecer as características dos materiais e 

as respectivas composições químicas das ligas 

que o compõem torna-se relevante para a 

determinação de parâmetros adequados de 

soldagem como, por exemplo, corrente de 

soldagem, tensão de soldagem, velocidade de 

soldagem e vazão de gás. Depois de definidos os 

parâmetros a serem utilizados e o processo de 

soldagem, cabe ao soldador segui-los durante a 

execução da produção da peça.  Eles precisam ser 

respeitados, pois, no processo de solda ocorre a 

união dos materiais e estas juntas soldadas 

podem modificar as propriedades em função do 

aquecimento das partes. Um determinado tipo de 

material que foi concebido para suportar a 

corrosão, por exemplo, pode perder essa 

característica em função da soldagem se ela for 

feita fora dos parâmetros da especificação pela 

qual foi aprovada. 

Neste ponto, o estudo destacou a 

importância da crescente exigência na 

qualificação dos profissionais de soldagem, visto 

que é necessário garantir as habilidades 

necessárias para executar o seu serviço, seguindo 

rigorosamente as recomendações das EPS. Da 

mesma forma, o manuseio e o armazenamento 

dos consumíveis utilizados no processo de 

soldagem devem ser cuidadosamente observados 

a fim de que se preserve a integridade física 

desses consumíveis, bem como sua qualidade. 

Sugere-se que estudos futuros em 

soldagem em ligas de alumínio no processo MIG 

sejam realizados em maior profundidade, 

aplicando metodologias e técnicas mais robustas 

como Lean Six Sigma, Design of Experiments e 

Análise Multivariada, buscando, dentre outros 

objetivos, a otimização dos parâmetros 

envolvidos no processo. 
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