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EDITORIAL 
 
 

Caro leitor, 

 

As pesquisas científicas reúnem evidências que contribuem para o desenvolvimento e 

evolução da sociedade. Elas utilizam métodos para encontrar soluções de problemas através de um 

conjunto de procedimentos sistemáticos. Os pesquisadores são responsáveis pela produção e difusão 

do conhecimento para nossa sociedade por meio de suas publicações. 

 

A Revista Científica da FAI reúne artigos desenvolvidos por pesquisadores que realizam 

pesquisas e descobertas nas áreas de gestão, tecnologia, educação e engenharia, para compartilhá-las 

de maneira adequada com a sociedade.  

 

Os trabalhos publicados nesta revista são de fundamental importância para o desenvolvimento 

econômico, educacional, científico e tecnológico do nosso país, proporcionando a difusão de 

informações e conhecimento para os leitores.  

 

Devido à importância desta revista, seu lançamento acontece em um evento tradicional e 

relevante para toda a comunidade que é a Feira de Tecnologia e Empreendedorismo da FAI 

(FAITEC). 

 

A FAI agradece a participação e a confiança dos autores que submeteram seus artigos à 

apreciação, dos avaliadores pela seriedade e competência nas análises avaliações dos trabalhos e todos 

aqueles que contribuíram para o lançamento de mais uma edição da Revista Científica da FAI. 

 

Desejo excelente leitura a todos. 

 
Prof. Me. Alexandre Franco de Magalhães 

Diretor da FAI 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apresentar os problemas econômicos causados pela Pandemia do Covid-19 e pelas consequentes 
medidas estatais de combate à doença, ao ampliar a intervenção estatal e reduzir a liberdade de iniciativa dos agentes 
econômicos. O fechamento de empresas, o aumento do desemprego, a desarticulação das cadeias produtivas são algumas das 
consequências da imposição estatal em favor do distanciamento social e dos lockdowns. Por outro lado, o ímpeto inflacionário, 
que aflige a praticamente todos os países do mundo, nada mais é que resultado da expansão monetária sem precedentes, em 
conformidade com a prática keynesiana estabelecida quase que universalmente. No caso específico do Brasil, obstáculos 
como o excesso de burocracia e de tributação, a baixa escolaridade, a insegurança jurídica, a infraestrutura precária e o 
ambiente de negócios hostil ao empreendedorismo e à inovação são entraves que mantêm o crescimento econômico lento e 
os indicadores sociais aquém daqueles apresentados por países desenvolvidos. Ao apresentar dados da economia brasileira e 
de outros países, antes e após o período pandêmico, o artigo pretende analisar se uma postura menos intervencionista não teria 
produzido melhores resultados tanto em termos de saúde pública, quanto em termos de desenvolvimento econômico.  
 

Palavras Chave: Pandemia. Covid-19. Intervencionismo. Inflação e Crescimento Econômico. 

 

ABSTRACT 

This article aims to present the economic problems caused by the Covid-19 Pandemic and the consequent state measures to 
combat the disease, by expanding state intervention and reducing the freedom of initiative of economic agents. The closing 
of companies, the increase in unemployment, the disarticulation of production chains are some of the consequences of the 
state imposition in favor of social distancing and lockdowns. On the other hand, the inflationary impetus, which afflicts 
practically every country in the world, is nothing more than the result of unprecedented monetary expansion, in accordance 
with the almost universally established Keynesian practice. In the specific case of Brazil, obstacles such as excessive 
bureaucracy and taxation, low education, legal insecurity, precarious infrastructure and a business environment hostile to 
entrepreneurship and innovation are obstacles that keep economic growth slow and social indicators below those presented 
by developed countries. By presenting data from the Brazilian economy and from other countries, before and after the 
pandemic period, the article aims to analyze whether a less interventionist stance would not have produced better results both 
in terms of public health and in terms of economic development. 
 

Keywords: Pandemic. Covid-19. Interventionism. Inflation and Economic Growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dificuldade em obter recursos, que sejam 

suficientes para a satisfação das necessidades 

humanas, é uma preocupação imutável ao longo de 

toda a história. Com efeito, mesmo considerando a 

descoberta de novos materiais e o 

desenvolvimento tecnológico, os recursos 

disponíveis continuam sendo escassos e finitos 

diante das aspirações, dos projetos e dos sonhos 

humanos. Desse modo, alocar recursos de forma 

racional tem sido fundamental para definir a 

prosperidade e a qualidade de vida dos povos. Em 

contrapartida, decisões que aloquem recursos de 

forma equivocada resultam em desperdícios e 

redução do nível de satisfação, em prejuízo da 

coletividade.  Contudo, toda tomada de decisão 

envolve um julgamento de valor, que é subjetivo, 

pois, depende das experiências anteriores do 

decisor, de suas preferências e de características 

individuais, e do momento da decisão (Iório, 

2012). Assim, se a tomada de decisão pressupõe a 

apreciação e a conduta individual, é possível 

inferir que, por mais competentes e bem-

intencionados que sejam os burocratas e políticos 

encarregados das decisões estatais, elas nunca 

serão inteiramente bem-sucedidas ao substituir as 

decisões individuais. Nesse sentido, Mueller 

(2019) apresenta dez razões para a impossibilidade 

de sucesso nas deliberações do Estado, a começar 

pela fantasia de que seja possível aos gestores 

estatais terem conhecimento suficiente para 

substituir, com êxito, todas as inumeráveis 

decisões individuais que ocorrem a todo momento. 

Tampouco, se pode esquecer o flagrante 

desinteresse do poder estatal por medidas cujos 

benefícios serão percebidos apenas a longo prazo 

ou, ainda, a falta do binômio cooperação-

competição, natural na práxis de mercado, 

responsável por elevar a eficiência e estimular a 

inovação.    

No contexto das decisões estatais, dois anos 

e meio após a eclosão da crise do Coronavírus, os 

questionamentos a respeito da eficácia das 

medidas governamentais contra a disseminação do 

vírus continuam crescendo.  Giesecke (2020) 

mostra que na comparação entre os países que 

adotaram medidas restritivas mais severas e a 

Suécia, que manteve escolas e empresas abertas, o 

índice de mortalidade nesse último país é inferior 

àquele da maioria de seus pares. Para McMaken 

(2020) não é normal que os governantes 

determinem o fechamento de negócios e a 

restrição de circulação de pessoas. O autor afirma 

que a suspensão de direitos humanos básicos é 

uma nova forma de planejamento central 

assentado no distanciamento social, de eficácia 

não comprovada contra a doença. Além do 

desemprego e da desarticulação das cadeias 

produtivas, outras consequências como o aumento 

dos índices de suicídios e do uso de drogas, além 

de graves problemas de saúde podem emergir em 

decorrência das imposições estatais. Tucker 

(2021) sustenta que nem as constituições, nem os 

instrumentos de controle do poder estatal foram 

suficientes para conter a sanha intervencionista 
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suscitada pela pandemia, ainda que isso custasse a 

destruição de empresas e empregos. 

De concreto, é possível afirmar que medidas 

econômicas como a impressão de moeda e o 

aumento do déficit fiscal em todo o mundo foram 

a contrapartida econômica das decisões estatais de 

restrição de circulação, de distanciamento e de 

lockdown. Macovei (2021) afirma que o surto de 

inflação, disseminado em toda parte, é 

principalmente consequência da massiva emissão 

de moeda e dos estímulos fiscais desencadeados 

durante a pandemia, em vez de sequela dos 

gargalos logísticos ou produtivos, que também 

sucederam. No Brasil, apesar da dimensão 

estrutural, histórica, da inflação (Miranda, 2021), 

é fato que a crise do Coronavírus e mais 

recentemente a Guerra na Ucrânia são importantes 

determinantes da inflação de dois dígitos em 2022 

(CAMPELO et. al., 2022).    

Geller (2021) explica que a expansão 

monetária, sem precedentes - com intenção de 

mitigar os efeitos das restrições impostas durante 

a pandemia -, mais a guerra deflagrada pela 

Rússia, produziram uma disparada nos preços das 

commodities, encarecendo alimentos e energia. 

Higgs (2021) mostra que após invadir a ordem 

econômica, como um “elefante em uma loja de 

porcelana”, os políticos e os agentes da burocracia 

estatal sempre culpam as “falhas de mercado” 

pelos problemas que emergem, além de criarem 

pretextos para novas intervenções, que corrijam os 

infortúnios gerados pelas intervenções 

antecedentes. O principal propósito desse artigo é 

examinar a possibilidade de as medidas estatais de 

combate à Pandemia serem a causa de problemas 

econômicos como a inflação, o desemprego e a 

retração da atividade econômica no Brasil e em 

boa parte do mundo. 

Este artigo objetiva apresentar e discutir os 

efeitos econômicos das medidas estatais de 

distanciamento, adotadas durante a pandemia. 

Para isso, são apresentados dados de inflação, taxa 

de desemprego e crescimento econômico de 

diversos países do mundo, antes e depois da 

pandemia. 

A metodologia utilizada nesse artigo é a 

Pesquisa Explicativa (Marconi e Lakatos, 2021), 

onde se pretende investigar a relação das decisões 

governamentais de enfrentamento à Pandemia de 

Covid-19 e os problemas econômicos 

subsequentes como a inflação, o desemprego e o 

arrefecimento da atividade econômica. 

  

2 A PANDEMIA E OS CICLOS 

ECONÔMICOS 

 

Ferrari (2020) explica que a doença de 

coronavírus (COVID-19) foi identificada pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na cidade de 

Wuhan, na China, quando ocorreu uma explosão 

de casos de pneumonia. Najar e Castro (2021) 

explicam que o Sars-Cov-2 é o terceiro 

coronavírus a afetar seres humanos nas últimas 

duas décadas. A rapidez de propagação do vírus e 

o grande número de pessoas afetadas espalhou 

incertezas quanto à capacidade de enfrentamento 
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da doença, no que diz respeito à saúde pública 

mundial e à capacidade de recuperação da 

economia. Tamny (2021) argumenta que a histeria 

por conta do Covid-19 surgiu por pressão da 

opinião pública e pelo instinto de autoproteção de 

políticos, que em momentos de crise precisam 

tomar decisões, sem avaliar com exatidão as 

consequências dessas decisões. Andreen (2020) 

afirma que as reações dos políticos ocidentais ao 

vírus são extremadas e desproporcionais e que, ao 

reduzir a liberdade individual de milhões de 

cidadãos, afetará a economia e a qualidade de vida 

por um longo tempo.    

Para Gottschall (2020) somente com vacinas 

e imunidade natural se derrota um vírus. Para esse 

autor, médico, as medidas restritivas adotadas até 

aqui não passam de um experimento de controle 

social, com base em teorias não-comprovadas e 

métodos não-testados. 

A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos 

(TACE), desenvolvida pelo economista Ludwig 

von Mises, sustenta que os ciclos econômicos e as 

recessões são consequências da criação de 

dinheiro, isto é, são causados pela interferência 

estatal na economia (Infomoney, 2019). Para 

Ulrich (2016), a ação dos Bancos Centrais solapa 

os fundamentos econômicos ao injetar liquidez nas 

economias, sem se preocupar com o excesso de 

moeda, que desajusta o sistema de preços, 

fundamental para regular a oferta e a demanda de 

bens.  

Rothbard (2008) explica que quando os 

bancos criam dinheiro novo, esse dinheiro flui para 

o mercado de crédito e faz reduzir a taxa de juros, 

o que estimula novos investimentos de capital. 

Ocorre, porém, que essa expansão creditícia não é 

o resultado de uma maior propensão à poupança, 

mas sim de estímulos estatais artificiais. Assim, o 

boom de investimentos, descolados da preferência 

dos consumidores, reduz a eficiência econômica e 

distorce a estrutura de produção, até que 

sobrevenha a correção de mercado, na forma de 

redução das vendas e declínio da produção e do 

emprego. A crise sinaliza o fim da distorção 

inflacionária e a depressão nada mais é do que o 

processo de recuperação da economia para voltar 

a servir os consumidores finais de forma eficiente.  

Boudreaux (2021), por sua vez, mostra que 

o sistema de preços é o resultado da interação 

diária de bilhões de indivíduos ao fazerem suas 

escolhas. Isto é, os preços livremente formados 

comunicam a abundância ou escassez de cada bem 

e, assim, sinalizam aos consumidores o momento 

de consumir ou de substituir o bem a ser adquirido. 

Da mesma forma, o sistema de preços informa aos 

produtores se há oportunidades de lucro na 

produção de determinados bens. Esse método 

genial de ajuste da oferta e da demanda de bens é 

a essência do mercado. Ele permite a alocação 

racional dos recursos e orienta as decisões que 

maximizam a geração de riqueza. Qualquer 

intervenção estatal que reduza a liberdade de 

iniciativa ou altere a oferta ou a demanda de 

moeda, torna a produção menos eficiente, 

desperdiça recursos e altera o poder de compra da 
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moeda, com efeitos negativos nos preços, na 

geração de empregos e na atividade econômica.  

  Geller (2021) afirma que a atual onda de 

inflação, presente em toda parte, é consequência 

da ação coordenada dos bancos centrais, ao injetar 

na economia mundial um volume sem precedentes 

de moeda. Assim, a escassez de insumos de 

produção e de commodities é resultado da 

demanda excessiva estimulada pela injeção de 

liquidez e pela redução da oferta em consequência 

da guerra entre Rússia e Ucrânia (Guimarães, 

2022). Ambos episódios não são movimentos 

naturais de mercado, mas consequências da 

intervenção estatal. 

A seção seguinte apresenta alguns dados 

econômicos da economia brasileira, antes e após o 

início da Pandemia de Covid-19, e faz uma análise 

comparativa em relação aos números de outros 

países. A intenção é investigar em que medida as 

intervenções estatais são responsáveis pelo 

aumento da inflação, pela variação da taxa de 

desemprego e pelos baixos índices de atividade 

econômica.  

 

3 OS NÚMEROS DA ECONOMIA ANTES E 

APÓS A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Parece não restar dúvidas de que as medidas 

estatais de combate ao vírus produziram 

problemas econômicos. Lacalle (2020) chama 

atenção para o aumento do déficit fiscal, do 

desemprego e do baixo crescimento econômico em 

função do lockdown e dos estímulos monetários, 

que expandem a demanda e pressionam os preços, 

especialmente de alimentos e energia. 

Roque (2021) explica que, embora os preços 

do barril de petróleo tenham despencado com o 

início da pandemia em 2020, o aumento dos preços 

dos combustíveis em todo mundo, após a retomada 

da economia e já considerando a guerra na 

Ucrânia, tem mais relação com a desvalorização 

das moedas que com a escassez do produto. O 

gráfico 1 mostra a evolução do preço médio 

mensal do barril de petróleo em dólares de 2010. 

De fato, ao observar a evolução do valor do barril 

em 2021 e 2022, em torno de U$S 100, percebe-se 

que o preço atual da commodity está distante da 

máxima atingida na crise de 2008. 

 

 

 

Dessa forma, se o preço do petróleo no 

mercado internacional está abaixo de sua máxima, 

a elevação dos preços do produto em Reais só pode 

ser justificada pela desvalorização da moeda 

nacional. Roque (2021) explica que o Banco 

FONTE: EIA US Energy Information Administration, 2022. 

GRÁFICO 1 - Evolução do preço médio mensal do barril de petróleo 

em Dólar de 2010.  
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Central brasileiro adotou uma postura keynesiana 

ao afrouxar a política monetária, em resposta às 

restrições adotadas pelos governadores durante a 

pandemia. Logo, a consequência dessa acentuada 

expansão monetária, em conjunto com juros reais 

negativos, especialmente entre 2020 e 2021, 

quando a Taxa Selic ficou abaixo da inflação, foi 

a forte desvalorização da moeda brasileira, 

retratada no gráfico 2. 

GRÁFICO 2 – Cotação média anual do Dólar comercial 
de venda de 2000 a 2021.  

 

FONTE: Farmnews, 2022. 
 
A expansão monetária em escala global e a 

guerra na Ucrânia produziram uma escalada nos 

preços das commodities, conforme mostra o 

gráfico 3.  

 
. 

 

A disparada nos preços das commodities 

minerais, dos combustíveis e dos alimentos elevou 

a inflação mundial a patamares inéditos na história 

econômica recente. O gráfico 4 mostra que 

enquanto a inflação média global apresenta uma 

média de 2,9% no período de 2010 a 2020, em 

2022, o índice se aproxima de 7%. 

GRÁFICO 4 – Evolução da inflação média global.  

 

FONTE: United Nations, 2022. 

  
Por outro lado, o efeito da crise do 

Coronavírus na taxa de desemprego foi pontual, 

tendo seu período crítico no ano de 2020, quando 

os governos decretaram medidas de isolamento e 

especialmente o lockdown. À medida que as 

populações foram sendo vacinadas e as atividades 

econômicas foram voltando à normalidade, as 

taxas de desemprego em diversos países do mundo 

começaram a retroceder, como mostra o gráfico 5 

para as economias dos Estados Unidos, do Japão, 

da zona do Euro e dos países da OCDE – 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico. 

Para o caso específico do Brasil, Geller 

(2020) mostra o impacto do fechamento da 

GRAFICO 3 – Evolução do preço das principais 
commodities.  

FONTE: United Nations, 2022 
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economia, decretado por governadores e prefeitos, 

em termos de falência de empresas e aumento do 

desemprego. Esse autor também chama atenção 

para a dificuldade da retomada de confiança na 

economia. Mesmo com a vacinação e a reabertura 

da economia, a volta à normalidade leva tempo. A 

correção dos problemas trazidos pela intromissão 

estatal é lenta e árdua, além de exigir mais espaço 

para a livre iniciativa, algo que as correntes 

políticas parecem se recusar a admitir. 

 

GRÁFICO 5 – Evolução da taxa de desemprego nos 
Estados Unidos, Japão, zona do Euro e países da OCDE de 

2016 a 2022. 

 
 

FONTE: OCDE, 2022. 
 

O gráfico 6 mostra que, no Brasil, a taxa de 

desemprego apresentou movimento semelhante 

àquele dos demais países, ao se elevar em 2020, 

em função do fechamento determinado pelos 

governos subnacionais, porém, com redução a 

partir da vacinação da população e da gradual 

reabertura da economia. 

 

 

 

GRAFICO 6 – Evolução da taxa de desemprego de 2012 a 
2022.  

 
 

FONTE: elaborado pelo autor com dados do IBGE. 
 
No que diz respeito à inflação, entretanto, o 

gráfico 7 mostra índices acima do teto da meta 

estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) para os anos de 2021 e 2022, sendo a 

inflação apresentada para 2022 uma estimativa da 

inflação final desse ano. 

 
GRAFICO 7 – Evolução da inflação brasileira de 2012 a 

2022.  

 
FONTE: elaborado pelo autor com dados do IBGE. 

 
Beltrão e Geller (2020) apontam a política 

monetária frouxa do Banco Central como 

responsável pela inflação acima da meta, assim 

como ocorreu em 2015. Os autores alertam que 

esse nível elevado de inflação altera as 

expectativas e desencadeia remarcações de preços 

defensivas, o que reduz o poder aquisitivo da 

população e compromete o crescimento 

econômico. 
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Dessa forma, é possível dizer que os 

problemas conjunturais, em decorrência da 

pandemia do Covid-19, se somam aos problemas 

estruturais da economia brasileira, o que ampliam 

suas dificuldades de desenvolvimento. Portanto, 

adversidades como o excesso de burocracia, a 

elevada tributação e a infraestrutura precária, entre 

outros fatores, continuam presentes na realidade 

nacional, o que ampara a baixa taxa de poupança e 

de investimento, como percentual do PIB. O 

resultado desses obstáculos que atravancam o 

ambiente de negócios brasileiro são o baixo 

crescimento da atividade econômica e da Renda 

per capita, apresentados no quadro 1. Para ilustrar 

essa situação, Roque (2016) ratifica a importante 

relação entre o baixo nível de investimentos e a 

inércia da economia brasileira. Nos últimos 7 anos 

(quadro 1), o PIB brasileiro apresenta variação 

média de -0,3% ao ano, com variação média de -

1,1% ao ano na Renda per capita. São resultados 

que advertem para a necessidade de uma inversão 

no rumo das políticas estatais, que têm 

privilegiado a iniciativa estatal, em detrimento da 

livre iniciativa. 

 
QUADRO 1 – Investimentos, poupança e crescimento 

econômico. 

 
FONTE: elaborado pelo autor com dados do Banco Central 

do Brasil. 

Nesse sentido, as políticas intervencionistas 

adotadas na ocasião da pandemia de Covid-19, não 

somente no Brasil, mas em todo o mundo, apenas 

confirmam que a supressão da liberdade individual 

em favor da centralização estatal das decisões, não 

é a opção mais inteligente. Os dados econômicos 

aqui apresentados confirmam a hipótese de que as 

medidas governamentais adotadas para combater o 

Coronavírus pioraram o ambiente de negócios e 

destruíram riqueza. Shieh (2020) sustenta que a 

intervenção estatal trará consequências futuras e 

que as restrições adotadas têm custos, 

principalmente por diluir as responsabilidades 

individuais. O autor afirma que, ao longo da 

história, o planejamento central sempre fracassa, 

pois, não cabe aos burocratas avaliarem os 

benefícios e os riscos de cada decisão individual. 

Tamny (2020) argumenta que as 

intervenções estatais são completamente 

desnecessárias, pois, indivíduos e empreendedores 

sempre se associaram e buscaram soluções para 

todas as ameaças potencialmente graves que 

surgiram na história da humanidade. Para esse 

autor, a abolição das liberdades individuais é que 

afasta a sociedade de uma solução definitiva para 

seus problemas.  

Porém, no caso brasileiro, apesar das críticas 

às políticas monetária e fiscal adotadas durante a 

pandemia de Covid-19, Lange (2022) aponta 

motivos para um certo otimismo com a economia 

a longo prazo. O autor aponta medidas com 

potencial de alavancar o investimento e destravar 

o crescimento econômico como a contenção da 
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oferta de crédito estatal, as privatizações de 

empresas e subsidiárias estatais, apesar das 

dificuldades criadas pelo judiciário, a digitalização 

de serviços e a redução no ritmo de contratação no 

funcionalismo e diversas deliberações de 

desregulamentação como a lei do gás, a lei de 

liberdade econômica, a lei do saneamento básico, 

entre outras. 

Evidentemente que há muitos obstáculos 

que ainda impedem um melhor aproveitamento do 

potencial de crescimento da economia brasileira. 

A insegurança jurídica, o baixo nível de 

qualificação da mão de obra, os problemas de 

infraestrutura de armazenamento e transporte, as 

barreiras comerciais e os diversos entraves 

estatais, que dificultam o empreendedorismo, a 

divisão do trabalho e a inovação, são contratempos 

que precisam ser removidos para viabilizar o 

crescimento sustentado da economia brasileira. 

É razoável presumir que o excesso de 

intervencionismo e o gigantismo estatal 

contribuem para os elevados níveis de 

endividamento e tributação, que acabam por 

estrangular a produtividade da economia 

brasileira. O resultado da intromissão estatal são 

investimentos incompatíveis com o destacado 

potencial de geração de riqueza da economia. 

Dessa forma, somente um ambiente de negócios 

competitivo e livre pode ser capaz de destravar o 

desenvolvimento e transformar de forma perene a 

qualidade de vida da população.  

Países como a Suíça e Cingapura, por 

exemplo, ao limitarem o poder estatal e criarem 

um ambiente de competição empresarial, 

conseguiram fortalecer suas moedas e conter a 

inflação e o desemprego (Rallo, 2017). A 

estabilidade da moeda aliada ao respeito ao direito 

de propriedade e à segurança jurídica criam um 

ambiente favorável à ousadia empresarial e ao 

financiamento de novas ideias. Assim, os 

investimentos se expandem, a produção se eleva, 

novos empregos são gerados e a prosperidade se 

espalha. 

Não restam dúvidas, portanto, que as 

decisões individuais e descentralizadas são mais 

eficientes para alocar os recursos escassos, quando 

comparadas à centralização estatal. Esta última 

tolhe a liberdade, cria dependência, concentra 

poder e dificulta a geração de riqueza, fundamental 

para aumentar o bem-estar da população, que em 

muitas partes do mundo ainda é afligida por 

inflação, desemprego e problemas sociais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Aos desafios da saúde pública, que pelejou 

para salvar vidas diante de um vírus misterioso e 

mortal, somam-se a aflição e a complexidade de se 

manter as economias em operação, ainda que em 

um cenário desafiador. Ao contrário do que alguns 

políticos e setores da mídia tentaram transparecer, 

não se pode negligenciar a economia. As milhares 

de empresas fechadas, os milhões de empregos 

perdidos e as oportunidades de negócios e de 

geração de riquezas arruinadas pela imposição 

estatal do fechamento, são irrecuperáveis. A 
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história da humanidade revela que os diversos 

desafios enfrentados – guerras, fome, epidemias e 

catástrofes naturais – são vencidos a partir da 

cooperação e da inventividade humanas, que 

dependem da liberdade de iniciativa e da divisão 

do trabalho.  

A atuação estatal durante a pandemia, com a 

restrição de circulação e os lockdowns, não apenas 

se mostrou inócua no combate à doença, mas 

reacendeu problemas econômicos como o déficit 

fiscal, o endividamento público e a inflação, que 

se traduzem em menor poder de compra e menor 

qualidade de vida, especialmente para as pessoas 

de baixa renda.  

No Brasil, problemas como a baixa 

qualificação da mão de obra, a infraestrutura 

deficiente, a insegurança jurídica e o excesso de 

burocracia e tributação, frutos do gigantismo 

estatal consolidado na Constituição, se somaram 

às decisões arbitrárias do período pandêmico. O 

resultado não poderia ser diferente: estagnação da 

atividade econômica, inflação elevada e 

desemprego. Apesar do enorme potencial de 

desenvolvimento econômico, o país segue 

estacionado na classificação de nação 

subdesenvolvida.  

Entretanto, a teoria econômica e a 

experiência de poucas nações que ousaram limitar 

campo de atuação estatal, mostram que outro curso 

de ação é possível na pretensão de melhorar a 

qualidade de vida da população. Para tanto, é 

necessário inicialmente identificar os gargalos e as 

resistências políticas contrárias a um maior nível 

de liberdade individual. Em seguida, será preciso 

um esforço conjunto de toda a sociedade para criar 

um ambiente de negócios que favoreça o 

empreendedorismo e a inovação, com uma 

legislação sóbria, que garanta o direito de 

propriedade e a valorização do esforço individual.  

Apesar de parecer utópico, nenhuma nação 

que deu seus primeiros passos em direção ao 

liberalismo econômico e a um governo enxuto 

colheu resultados econômicos e sociais piores que 

aquelas abriram mão da liberdade em favor do 

planejamento central. A pandemia do Covid-19 

seja talvez mais um evento na história a mostrar 

que a prosperidade e a qualidade de vida 

dependem fortemente das liberdades individuais 

para prosperar. Afinal, é a liberdade de ação que 

favorece a divisão do trabalho e as trocas. Estas 

poupam tempo e permitem a alocação mais 

eficiente dos recursos escassos. O aumento de 

produtividade decorrente do uso mais eficiente de 

recursos propicia o acúmulo de capital e o avanço 

dos investimentos, que expandem a produção, 

geram empregos e multiplicam a possibilidade de 

aumento da prosperidade e do bem-estar social. 
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RESUMO 

Esse artigo disserta, através de um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte em Santa Rita do Sapucaí, a 
importância do Planejamento Estratégico como fator decisivo para o aumento da competitividade das organizações. 
Quando uma empresa, independentemente de seu porte e ramo de atividade, entende a funcionalidade, objetividade e 
prática o Planejamento Estratégico, ela consegue trabalhar com foco, objetivos claros e metas, bem como tomar decisões 
mais certeiras, fundamentadas em dados próximos de sua realidade. A visibilidade, proporcionada por um planejamento 
eficaz, possibilita adiantar ações e estratégias dentro dos processos. Este artigo objetiva-se apresentar, a importância de 
se utilizar ferramentas simples de gestão, como é o caso do Planejamento Estratégico, com intuito de buscar diferencial 
no mercado, que com a globalização se tornou ainda mais competitivo. Pautar decisões de maneira estruturada, clara e 
sistêmica, mostra que os gestores possuem habilidades visionárias e assertivas, condizentes com os melhores resultados 
no processo geral da gestão. Ele pode ser aplicado a todos os processos dentro de uma empresa, pois facilmente, quando 
bem elaborado, pode ser compreendido, auxiliando diretamente os gestores nas tomadas de decisões, em qualquer âmbito 
organizacional, seja a empresa de pequeno, médio ou grande porte. Pode ser percebido por este artigo, a importância do 
Planejamento Estratégico, ao dar suporte a uma empresa, mesmo que de pequeno porte, pode colocá-la em posição 
competitiva e com participação representativa em seu nicho de mercado. 

Palavras-chave: Empresa de Pequeno Porte, Planejamento Estratégico, Competitividade.  

 
ABSTRACT 

 
This article discusses, through a case study in a small business in Santa Rita do Sapucaí, the importance of Strategic 
Planning as a decisive factor for increasing the competitiveness of organizations. When a firm, regardless of its size and 
field of activity, understands the functionality, objectivity and practice of Strategic Planning, it can work with focus, clear 
objectives and goals, as well as make more accurate decisions, based on data close to its reality. Visibility, provided by 
effective planning, makes it possible to advance actions and strategies within the processes. This article aims to present 
the importance of using management tools, such as Strategic Planning, in order to seek a differential in the market, which 
has become even more competitive with globalization. Making decisions in a structured, clear and systemic way shows 
that managers have visionary and assertive skills, consistent with the best results in the general management process. It 
can be applied to all processes within a firm, because when well designed, it can be easily understood, which helps 
managers in decisions, in any organizational scope, whether small, medium or large. This article allows us to perceive 
the importance of Strategic Planning when supporting a firm, even if it is small, putting it in a competitive position, with 
a representative participation in its market niche. 
 
Keywords: Small Business, Strategic Planning, Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO  

 Diante da abertura dos mercados, pela 

globalização, com consequente aumento de 

competitividade, agir de forma estratégica, por 

meio de projeções sistemáticas, se faz importante 

para o desempenho favorável de uma 

organização.  

 O Planejamento Estratégico possibilita 

auxiliar os líderes em uma gestão direcionada, 

onde conseguem projetar cenários diversificados 

para as várias mutações que uma empresa venha 

ter em seus processos. Ao implementá-lo, torna-

os mais efetivos e realizáveis, otimizando a 

gestão organizacional.  

Operar de maneira preventiva e 

estratégica, continua sendo fundamental na 

gestão empresarial, visando subvencionar o 

processo decisório da empresa. Nesse cenário, as 

ferramentas de gestão assumem papel relevante, 

por se caracterizarem como mecanismos capazes 

de fornecer amplas informações. 

Elaborar bem um Planejamento 

Estratégico é fundamental para a estratégia de 

gestão de qualquer empresa, independente do seu 

porte. 

As organizações estão cada vez mais 

imersas em ambientes turbulentos e complexos, 

devido ao avanço tecnológico e competitividade, 

facilitando a entrada de novas empresas, diante 

deste cenário, precisam estar de olhos abertos e 

atentas aos seus ambientes externos e internos, 

por meio de implementação de novas estratégias, 

monitorando e controlando as operações 

pontualmente.  

Baseado nesta perspectiva, um modelo 

que possa projetar cenários, considerando as 

variações do micro e macro ambientes de uma 

empresa exerce um papel crucial por ser uma 

ferramenta importante para a administração da 

estratégia, para o monitoramento e controle do 

desempenho, para comunicar a posição da 

empresa interna e externamente, para influenciar 

o comportamento e ações dos seus empregados e 

facilitar a aprendizagem organizacional 

(FRANCO-SANTOS et al., 2004). 

Segundo Kaplan & Norton (1997), para 

entender o planejamento estratégico como uma 

das ferramentas gerenciais mais utilizadas é 

preciso definir as palavras que compõe este 

conceito separadamente.  

Nas pequenas empresas, na maioria dos 
casos, se direciona a atenção para o 
atendimento a uma série de eventos que 
dizem respeito somente ao cotidiano, pois 
além do aspecto multifuncional verificado 
entre os seus profissionais, destaca-se ainda 
o fato do processo de gestão ficar a cargo 
dos sócios-proprietários (SILVA, 2007, 
p.38). 
 

Como bem coloca Cezarino e Campomar (2007, 

p.4): 

O Planejamento Estratégico deve ainda 
focar os recursos e principais ações para a 
consecução dos objetivos e metas da 
organização, isto principalmente para as 
pequenas empresas pode significar o 
diferencial entre manter-se prosperando ou 
enfrentar uma série de problemas 
estruturais. 

Fundamentados nestas definições, os 

gestores conseguem perceber que o 

Planejamento Estratégico ampara as empresas 
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em uma gestão menos complexa dentro de uma 

expectativa de desempenho favorável. Ademais, 

além de monitorar a empresa como um todo, 

auxilia nas tomadas de decisão e no 

desenvolvimento dos planos de ação.  

Esse artigo tem por objetivo mostrar, 

tomando como base uma pequena empresa 

situada em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de 

Minas Gerais, que desenvolver Planejamentos 

Estratégicos, e o que é mais importante, 

implantar eficazmente esse planejamento, 

fazendo uso contínuo dele como ferramentas de 

gestão estratégica, pode apresentar melhores 

resultados em relação às que ainda não 

implantaram esse recurso em seus processos.  

De uma maneira mais específica, o artigo 

apresenta resultados da utilização desta 

ferramenta de gestão para projeção de situações 

prováveis que a empresa possa a vir se deparar, 

colocando-a em uma posição antecipada para 

solução de eventuais problemas e desafios. 

Conseguindo ainda, evitar condições de 

trabalhar no imediatismo, onde certamente mais 

recursos precisarão ser despendidos e muitas 

vezes o resultado esperado, não ser atingido. 

Especificamente, o artigo mostra que a empresa 

pode se tornar mais competitiva, colocando-as 

em níveis melhores em relação à concorrência. 

 Através dessa ferramenta, gestores 

possivelmente poderão entender o que está 

funcionando e o que não está e percebem a 

necessidade de rápidas modificações para atingir 

os objetivos estabelecidos, e assim gerar 

vantagem competitiva em relação às outras 

organizações. 

2 METODOLOGIA 

 A pesquisa foi constituída de um estudo de 

caso. Desta forma, as inferências extraídas da 

amostra devem ser inerentes a ressalvas em 

função das limitações desse tipo de abordagem 

(KERLINGER, 2003). 

 Segundo Yin (2010, p. 39):  

(...) o estudo de caso é uma investigação 
empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu 
contexto de vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não 
são claramente evidentes.  

Ainda para Yin (2010), o estudo de caso 

é uma maneira de se fazer pesquisa em uma 

determinada ciência, através do levantamento e 

análise dessas informações, até chegar a uma 

conclusão ou resolução de um problema de 

pesquisa levantado. No geral o estudo de caso 

levanta e representa a estratégia quando se 

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

quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os eventos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real. 

 Foram apresentadas variáveis qualitativas, 

abstraídas pelos pesquisadores por meio de 

observação pontual, do comportamento da rotina 

de uma pequena empresa no Vale da Eletrônica, 

em um determinado período de tempo.  

 Atrelado ao comportamento observado, foi 

perceptível o impacto que uma rotina gerencial 

convencional, pode causar nos resultados de 
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desempenhos e ganho de competitividade de 

uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou 

grande porte.  

 Para proceder à coleta dos dados, firmou-

se laços de convivência próxima com os gestores 

desta empresa, possibilitando trocas de 

experiências, ampliando o campo de observação. 

O registro do que foi observado durante a 

pesquisa, foi crucial para a fundamentação 

amostral. Para a análise dos dados, foi adotada 

uma estratégia baseada na realização de um 

levantamento bibliográfico sobre o tema em 

questão, substanciando a importância do 

planejamento, de maneira estratégica nas 

organizações.  

Partiu-se do pressuposto de que 

informações bem elaboradas e constantes 

monitoramentos das operações, repercutem 

diretamente nos resultados, de uma maneira 

eficaz. Por este motivo sugeriu-se adaptação de 

métodos simples às estratégias de gestão. 

Entende-se que o microempreendedor precisa ter 

um mínimo de noção de instrumentos que 

proporcionem controle de seus processos e 

ativos. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa é o 

processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico. Entende-

se que a pesquisa é um processo contínuo de 

construção do conhecimento que tem como 

objetivo principal gerar novos conhecimentos, 

realizada como atividade planejada em busca de 

riqueza científica.  

Marconi e Lakatos (2008) concordam e 

vão além. “Pesquisa, portanto, é um 

procedimento formal, com método de 

pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para se 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”. Neste trabalho foi utilizada a técnica 

de pesquisa bibliográfica, pois foram levantados 

dados em livros e artigos tendo seu embasamento 

teórico em obras já publicadas.  

Para Cervo e Bervian (1996, p. 55) “a 

pesquisa bibliográfica como uma pesquisa que 

procura explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em documentos”. 

Complementando, Amaral (2007) 

informa que “pesquisa bibliográfica é uma etapa 

fundamental em todo trabalho científico que 

influenciará as etapas de uma pesquisa, na 

medida em que der o embasamento teórico em 

que se baseará o trabalho”. Está claro que a 

pesquisa bibliográfica constitui geralmente o 

primeiro passo de qualquer pesquisa científica.  

Marconi e Lakatos (2008, p. 83) num 

conceito mais atual descrevem que a pesquisa 

bibliográfica “é um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já realizados, revestidos de 

importância por serem capazes de fortalecer 

dados atuais e relevantes relacionados com o 

tema.” 

Observação pessoal dos autores e de 

pessoas ligadas a diversos setores das empresas, 

contribuíram para levantamento das 

informações, bem como experiências 
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empresariais vivenciadas dia a dia, 

complementaram os instrumentos de coleta de 

dados e informações gerando o estudo de caso.  

Logo, o estudo de caso foi aplicado ao 

abordar um contexto cotidiano de uma empresa 

de pequeno porte em Santa Rita do Sapucaí, 

levantando questões sobre o diferencial em seu 

modelo de gestão por meio do desenvolvimento 

e aplicação de um Planejamento Estratégico, 

mesmo que de uma maneira mais simples, porém 

objetiva e funcional. Essa empresa, quando 

comparada às demais que integram seu market 

share, pode demonstrar sua vantagem 

competitiva e estabilidade diante das 

flexibilizações do mercado. 

3 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Segundo Neto e Teixeira (2011), apesar 

do importante papel representado pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte, 

estas não possuíam critério único universalmente 

aceito para defini-las.  

Vários indicativos podiam ser 

utilizados para a classificação das 

microempresas e empresas de pequeno porte na 

economia do Brasil, que foi definida de duas 

maneiras por diferentes órgãos: a primeira foi 

pelo valor da receita bruta anual e a segunda foi 

pelo número de pessoas ocupadas. Definições 

recorrentes do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) que 

consideravam microempresas aquelas que 

empregavam até 9 pessoas para comércio e 

serviços ou até 19 pessoas para indústria e 

construção. Ainda, segundo o SEBRAE (2018), 

as pequenas são aquelas que empregavam de dez 

a 49 pessoas para os setores de comércio e 

serviços e de 20 a 99 pessoas no caso de 

indústrias e empresas de construção.   

Ainda são caracterizadas como 

microempresas, baseada na lei geral das MPE 

(LEI Complementar nº 123/2006, atualizada pela 

LEI Complementar nº 139/2011), as que 

possuíam um faturamento anual bruto igual ou 

inferior a R$ 360 mil. Já as pequenas, deviam 

faturar de R$360 mil a 4,8 milhões anualmente 

para que fossem enquadradas no simples 

Nacional (BRASIL, 2021).  

Ghilardi (2011) apresenta que as MPE 

são essenciais para o crescimento e o 

desenvolvimento econômico de qualquer nação. 

No entanto, grande parte das novas empresas 

encerravam suas atividades nos primeiros anos 

de funcionamento.  

 Desde de 2020, o desempenho da 

economia brasileira tem sido muito fraco. 

Mesmo nesse contexto, a quantidade de 

empregos, a renda média e o número de 

estabelecimentos das Micro e Pequenas 

Empresas (MPEs) continuaram atuando em 

2021. Não obstante, o segmento mostrou-se 

resiliente e compensado para os impactos da 

crise no mercado de trabalho e na estrutura 

produtiva do Brasil. De fato, queda no número 

de empregos foi menor nas Micro e Pequenas 

Empresas(MPEs) do que nas Médias e Grandes 

Empresas (MGEs). As MPEs continuam sendo 
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um segmento estratégico para as políticas de 

retomada do crescimento econômico, aumento 

da produtividade e distribuição de renda 

(SEBRAE, 2018). Conforme Gráfico 1.  

 

 

GRAFICO 1: Evolução do número de estabelecimento 
por porte. Brasil 2009-2018 (em mil). 

 
FONTE: Ministério da Economia. Elaboração DIEESE. 

Em 2018, observou-se grande aumento 

no número de estabelecimentos de MPEs. Nesse 

ano, havia mais de 7,1 milhões de 

estabelecimentos deste segmento (MPEs) em 

atividade no país. As MPEs foram responsáveis 

pela criação de 2,8 milhões de empregos com 

carteira assinada, elevando para 17,8 milhões o 

total de postos nestas empresas (SEBRAE, 

2018). Segundo demonstrado no Gráfico 2. 

   GRAFICO 2 - Evolução do número de estabelecimento  p 
porte. Brasil 2009-2018 (em milhões). 

 

FONTE: Ministério da Economia. Elaboração DIEESE. 

O SEBRAE apontava, também, índices 

de sobrevivência das MPE, conforme o gráfico 3 

e a tabela 1 de um estudo mais recente realizado 

em 2012, onde foram analisados dados dos anos 

de 2008 a 2012 (SEBRAE, 2018). Fica 

visivelmente, pelo Gráfico 3 e Tabela 1, que as 

micro e pequenas empresas, possuem 

representativo papel na economia do país. 

GRAFICO 3: Taxa de sobrevivência de dois anos, por 
região. 

 
FONTE: Sebrae 
 
TABELA 1: Taxa de sobrevivência de dois anos, por setor 
/ região (Empresas constituídas em 2012). 
 

 
 

FONTE: Sebrae 
 

4 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Meireles (2001) apresenta que as 

ferramentas administrativas são essencialmente 

técnicas para a gestão da empresa e para 

solucionar problemas administrativos, 

geralmente ligados ao fraco desempenho de 
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processos. Para ele, os gestores devem estar 

atentos a algumas coisas muito importantes, não 

bastando conhecer uma determinada ferramenta, 

porém saber discernir onde e quando usá-la. O 

uso de ferramentas administrativas dissociado de 

uma cultura adequada não costuma trazer 

resultados duradouros (MEIRELES, 2001). 

Para o autor, o foco dos processos 

gerenciais, ao apresentar ferramentas que 

auxiliam no desempenho organizacional, deve 

ser o cliente. Ele afirma que um gestor ou diretor 

de um empreendimento (empresa ou outra 

organização), conectado com a modernidade, 

não pode deixar de dominar os principais 

conceitos e métodos dos sistemas 

administrativos de clientes, que são adotados 

universalmente pelas maiores e melhores 

corporações. 

Para Yellapu e Penmetsa (2015), em 

processos gerenciais é sensato assumir vários 

tipos de recursos ou recursos com diferentes 

pontos fortes. Por exemplo, uma unidade da 

organização pode ter boa infraestrutura, 

juntamente ao poder do homem para realizar 

tarefas atribuídas a ele, e outra unidade, tem 

apenas o poder do homem, sem qualquer 

infraestrutura. Claramente, trabalhos que exigem 

instalações de infraestrutura para realização não 

podem ser atribuídos à unidade que não possui 

tal estrutura. Mas um trabalho que requer apenas 

o poder do homem poderia ser atribuído a 

qualquer um dos recursos. Sendo assim, cabe ao 

gestor identificar todas as necessidades, de forma 

a obter processos gerenciais que funcionem de 

forma eficaz. 

Para um melhor gerenciamento, Dewett 

(2013) propõe trabalhar com sinalizações através 

de cores, onde cada cor indica o momento de 

disponibilidade do gestor, que tem maior 

produtividade, por não ter suas atividades 

interrompidas sem que realmente seja algo de 

extrema importância naquele momento. 

Com frequência o “ótimo” é inimigo do 

“bom” de acordo com Covey (1989). Um 

processo gerencial eficaz vem da organização e 

atuação, a partir de prioridades equilibradas. Se 

um processo não é capaz de oferecer prioridades 

pré-estabelecidas ou não possibilita meios que 

motivem seus gestores e colaboradores a 

trabalhar com as prioridades, bem como não está 

devidamente estruturado para que haja disciplina 

na execução das atividades, este processo precisa 

ser revisto e redesenhado pela alta direção. 

Os processos devem ser desenvolvidos 

sob um planejamento semanal, com metas claras 

e bem definidas, segundo a proposta de Covey 

(1989). Para ele, uma organização semanal 

possibilita uma visão mais ampla. Afirma, ainda, 

que o segredo não é priorizar o que está no 

planejamento, mas determinar as prioridades, e 

isto pode ser feito melhor no contexto semanal. 

De Sordi e Spelta (2007) apontam que 

monitoramento, análise e aprimoramento do 

processo, significam identificar pontos de 

melhoria, olhar em toda sua extensão, inclusive 

a que extrapola os limites da empresa, apontando 
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gargalos, situações conflitantes e inconsistências 

existentes dentro dele. Definem ainda, que 

gerenciamento do processo significa realizar as 

medições, identificando o seu desempenho. A 

análise provê uma visão ampla dos recursos 

envolvidos nos processos da empresa.  

É relevante ainda considerar a 

informação como sendo um recurso de grande 

importância para se efetuar uma gestão 

estratégica eficaz, fazendo com que as 

organizações aumentem sua competitividade e 

tenham como alvo principal, processos de 

melhorias contínuas.  

As organizações estão inseridas num 

ambiente dinâmico, onde elas precisam ajustar-

se às novas demandas impostas por essas 

transformações, exigindo dos gestores uma nova 

visão empresarial. Essa visão requer dos gestores 

o exercício da percepção para analisar o negócio 

na sua dimensão presente, nas suas interações 

com as variáveis do ambiente, porém tendo em 

vista as expectativas do futuro, gerando assim 

modificações constantes no ambiente 

organizacional (LUCENA, 1995). 

 

5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

Vive-se numa época em que as empresas 

estão cada vez mais competitivas, de forma 

produtiva e eficaz, onde grandes passos são 

dados para aumentar a qualidade dos produtos e 

serviços, e também, onde há imensas 

oportunidades e grandes desafios para as 

organizações.  

A mudança se faz única certeza, quando 

saber lidar com ela é uma grande vantagem 

competitiva para empresas que estão aptas a 

constantes desafios. Sendo assim, o 

planejamento estratégico se mostra como um 

método capaz de garantir a perpetuação das 

organizações.  

Pode-se considerar o planejamento, 

como possível ponto de partida para se refletir a 

estratégia em uma empresa, realizando de ante 

mão uma minuciosa análise interna, fatores 

críticos de sucessos para qualquer empresa.  

Silva, Borges e Moraes (2007), ressaltam 

que a monitoração efetiva das operações de uma 

empresa, pode permitir a realização de análises 

de tendência e a identificação dos fatores críticos 

de sucesso. Ainda que, a análise de tendência 

permita a gerência pró ativa da empresa, a 

realização de ajustes no momento em que são 

necessários. Pela identificação dos fatores 

críticos, pode-se saber quais itens estão 

influenciando no aprimoramento e na 

degradação do serviço, podendo, desta forma, 

atuar de especificamente onde há o melhor 

retorno, otimizando os investimentos.  

O conceito “estratégia”, quando 

devidamente compreendido pelos gestores das 

organizações, é tomado como fator de 

encantamento. Isso se dá, porque a 

fundamentação de estratégia acaba por forçar um 

profissional a constantemente se questionar 
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sobre qual é a sua real responsabilidade dentro 

empresa.  

Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000, p.18), estratégias são puramente 

deliberadas, assim como poucas são totalmente 

emergentes. Enquanto uma significa 

aprendizado zero, a outra quer dizer controle 

zero. Sendo assim, todas as estratégias têm a 

necessidade de misturar deliberação com 

emergentes de alguma maneira, exercendo 

dentro da empresa controle, fomentando o 

aprendizado.  

5.1 ETAPAS DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO  

Definir metas, objetivos, também faz 

parte de planejamento eficaz, dando o suporte 

devido ao processo de implementação de 

métodos de trabalho. Identificar o que se quer e 

onde quer chegar, simplifica as tomadas de 

decisões e norteiam o administrador rumo a 

resultados mais certeiros.  

Oliveira (2001) apud Sakai et al (2012) 

define meta como a quantificação do objetivo, 

uma etapa ou passo intermediário para alcançar 

um determinado alvo, devendo ser claros, 

divulgados, entendidos e aceitos.  

Segundo Peter e Certo (1993) apud Sakai 

et al (2012), os administradores devem 

estabelecer metas que demandem determinado 

nível de esforço, alcançáveis, flexíveis, 

mensuráveis e que sejam consistentes para um 

determinado período de tempo estabelecido, sem 

mencionar a ligação com recompensas ou 

reconhecimentos para os trabalhos realizados 

com sucesso. Para atingir as metas, a empresa 

precisa fornecer recursos necessários, que 

possibilita a execução de um bom trabalho.  

É importante que as organizações 

estejam a todo momento buscando alcançar 

resultados favoráveis de forma a conseguirem se 

destacar no mercado. 

Diagnosticar as competências e as falhas 

da empresa, se torna crucial para governar o 

processo de planejamento organizacional, 

proporcionando ao administrador tomar decisões 

sobre os recursos disponíveis, capacidade e 

habilidade da empresa em desenvolver 

vantagens competitivas. 

A análise do ambiente interno é uma 

tarefa complexa, por abordar muitos fatores; o 

gestor precisa reconhecer as falhas, bem como os 

pontos fracos para saber em que e quando se faz 

necessário melhorar. Assim como ocorre com os 

pontos fortes, onde é necessário que todos os 

processos da organização estejam interligados, 

reconhecendo a interdependência entre eles, de 

forma a identificar o que se tem de melhor, 

criando assim, uma vantagem competitiva em 

relação ao mercado. 

O ambiente empresarial não é um 

conjunto estável, uniforme e disciplinado, mas 

um conjunto bastante dinâmico em que atua, 

constantemente, grande quantidade de forças, de 

diferentes dimensões e naturezas, em direções 

diferentes, e que muda a cada momento, pelo 
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fato de cada uma dessas forças interferir, 

influenciar e interagir com as demais forças do 

ambiente (OLIVEIRA, 2010).  

É exatamente por esse motivo, que a 

análise do ambiente externo de uma organização, 

é muito importante. 

A implementação do planejamento 

estratégico pode ser realizada por meio de 

etapas. A primeira sendo a definição de missão, 

valores e visão, da empresa. Em seguida, a etapa 

de definição dos objetivos diretivos, tomando 

como base a missão, visão e valores da 

organização definidos.  Após as definições 

dos objetivos, criam-se indicadores, e para cada 

indicador metas que sejam realistas e temporais. 

Posteriormente, desenvolve-se a análise SWOT, 

que se define pelos termos em inglês Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats. Em 

português significa, Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e ameaças. Ainda conhecido 

como matriz FOFA. Cada uma corresponde a um 

fator de análise dentro da matriz SWOT, 

caracterizando o ambiente interno ou externo, 

além de ser positivo ou negativo para a 

organização.  

Para cada ponto fraco ou forte, ameaça ou 

oportunidade é necessário que se crie um plano 

de ação. Para cada ação estratégica é possível 

especificar o que precisa ser feito, o porquê 

precisa ser feito, quando será feito, por quem 

será feito e quais recursos serão utilizados.  

Para muitos dos pequenos empresários o 

planejamento estratégico é um assunto muito 

técnico e que não traz grandes resultados para 

suas empresas, além de exigir muito do seu 

tempo, e que por esses motivos eles são tão 

relutantes na utilização dessa ferramenta 

(GODOY, 2009 apud OLIVEIRA, 2011).  

Muito se faz necessário que o 

pensamento acima seja rapidamente 

reinterpretado pelos gestores. Pode-se perceber 

que a implantação do planejamento estratégico é 

o caminho que as empresas precisam seguir, 

independentemente do seu segmento de 

atividade. 

Planejar, controlar e, sobretudo, agir 

estrategicamente, não faz relação ao porte de 

uma empresa, mesmo sendo pequena. Esses 

fatores são totalmente possíveis. Muito 

importante, antes de definir como implantar o 

planejamento estratégico, é observar as 

condições de cada organização, com o objetivo 

de otimizar os recursos e definir o caminho a ser 

seguido e principalmente para se manter no 

mercado tão competitivo. 

5.2 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO NAS EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

Mesmo que alguns gestores defendam 

que o planejamento estratégico vem perdendo a 

intensidade de uso como ferramenta de 

organização das empresas, quando demonstram 

que cada operação da empresa é que deveria 

desenvolver seu plano, estratégia e que o 

resultado de cada um desses planos individuais, 
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de maneira espontânea, integrariam o plano geral 

da empresa.  

Há quem defenda, que o planejamento 

estratégico, se torna muito mais aplicável, para 

as empresas que estão iniciando o negócio. Ou 

ainda àqueles que estão inseridos em 

empreendimentos de pequeno ou médio porte. 

Empreendimentos em fase de introdução ou 

crescimento, necessitam de foco e investimentos 

precisos, a fim de alcançarem certa estabilidade 

no mercado. 

Não ter uma estratégia bem formulada e 

bem implementada torna mais complexa as 

decisões de investimento, resultando muitas 

vezes olhar em direções com menos 

oportunidades, levando a empresa para um 

caminho tortuoso e sem perspectiva. Fato 

totalmente perigoso para empresas com poucos 

anos de vida. 

Vale ressaltar que planejar bem, com 

metas ajustadas, com implementação 

competente e de maneira eficaz, demanda 

criatividade e muito trabalho. Ainda hoje, muitas 

empresas, usam a desculpa de falta de tempo, 

como principal alicerce para deixar de conhecer 

e utilizar ferramentas gerenciais simples, que 

comprovadamente podem auxiliar no dia-a-dia 

dos gestores, fazendo-os sempre trabalhar com 

metas de curto prazo, considerando ser mais 

relevantes do que se ter uma visão de futuro do 

negócio. 

Conforme Silva, Borges e Moraes 

(2007), a atitude mais prudente para os novos 

negócios e empresas que estão em fase de 

crescimento é investir tempo e recursos na 

formulação de uma boa estratégia e exigir de 

seus executivos uma competente implantação e 

controle com esforço focado na conquista das 

metas pré-estabelecidas. 

Ainda para os autores, o futuro é 

construído hoje a cada ação e investimento feitos 

pela empresa; não planejar é construir um futuro 

do qual não se faz a menor ideia. Pode-se não 

gostar do resultado quando chegarmos lá.  

Segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 

114), o planejamento envolve os seguintes 

passos:  

a) projeção de cenários;  

b) definição de objetivos a serem seguidos;  

c) avaliação das ameaças e oportunidades 

ambientais;  

d) detecção dos pontos fortes e fracos da 

empresa;  

e) formulação e avaliação de planos 

alternativos; e  

f) escolha e implementação do melhor 

plano alternativo. 

Para Mosimann e Fisch (1999), nas 

empresas de pequeno porte, esta é a etapa do 

processo de gestão mais ausente. A maioria 

dessas empresas, até inconscientemente pratica 

as etapas de execução e até de controle de alguns 

de seus objetivos como vender, obter lucro, 

manter continuidade, entre outros, que o 

empresário acaba definindo erroneamente como 
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uma espécie de "planejamento", pois, para ele o 

importante é se a empresa está tendo lucro hoje. 

6 ESTUDO DE CASO  

Devido ao cenário dinâmico e promissor 

do setor de eletroeletrônicos, as organizações 

inseridas no mesmo necessitam de boas 

ferramentas de gestão para impulsionar seu 

crescimento. Neste contexto, encontra-se a 

empresa Alfa, uma empresa de pequeno porte, 

situada no Vale da Eletrônica, Sul de Minas 

gerais, que desenvolve, fabrica e comercializa 

luminárias. 

O objetivo desse estudo de caso é a 

criação do planejamento estratégico (P.E) da 

mesma, num horizonte de cinco anos. A empresa 

possui instalações próprias, contando com um 

total de 17 funcionários permanentes e quatro 

temporários. A gestão é composta por seus três 

proprietários, que também são sócios gerentes. 

Além disso, ela faz parte de um o processo de 

produção de gestão participativa, permitindo que 

seus colaboradores deem ideias e sugestões na 

confecção de seus portfólios, objetivando a 

melhor qualidade dos produtos.  

A empresa Alfa percebeu que o 

Planejamento Estratégico é uma excelente 

ferramenta de gestão, sendo um dos pontos 

essenciais para equacionar problemas 

encontrados nas organizações. Ele aponta as 

medidas positivas que uma empresa deve tomar 

para enfrentar ameaças e aproveitar as 

oportunidades encontradas em seu ambiente. 

Neste sentido, a empresa resolveu implementá-

lo para atestar sua eficácia e salientar os aspectos 

que o recomendam, especificamente apontar 

resultados quanto à sua aplicação em empresas 

de pequeno porte, pois estas, em especial, por 

não possuírem muitas vezes uma equipe de 

gestores com acesso às informações mais 

especializadas acabam por não ter uma boa 

continuidade no mercado.  

A empresa analisada, aponta que no 

início teve certa dificuldade em adaptar-se às 

mudanças necessárias, porém ao notar 

nitidamente que os resultados finais vinham 

sendo afetados drasticamente, por uma gestão 

anterior falha e engessada, percebeu a 

importância da implantação do Planejamento 

Estratégico. 

Muitos problemas passaram a acontecer, 

desde perdas de seus colaboradores mais 

experientes até o prejuízo em seus caixas. 

Perceberam que algo estava muito 

errado; os processos não giravam normalmente, 

havia falta de assertividade estratégica nas ações, 

produziam de forma reativa às demandas que 

apareciam e a operação tornou-se menos 

inteligente. 

A empresa também percebeu a falta de 

previsibilidade de riscos, que impactavam no 

desempenho do negócio, além de também não 

identificar possíveis oportunidades de 

crescimento. 

Identificaram também, falta de estratégia 

em vendas e que o planejamento auxilia nas 
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estratégias comerciais, que devem fazer parte 

dos objetivos estratégicos, orientando as equipes 

a tomarem decisões mais conscientes e 

assertivas. 

A partir do Planejamento estratégico, a 

empresa enxergou a importância da implantação 

de um sistema da Qualidade e resolveu também 

implantar a ISO 9001:2015. Após o início, a 

empresa passou a documentar e acompanhar 

todos as etapas dos processos. Dessa forma, se 

algo não está sendo entregue como deveria, 

diversos registros e dados estavam disponíveis 

para analisar em qual etapa devem ser feitas 

melhorias. 

A empresa também entendeu que os 

custos estavam elevados e que estavam sendo 

impactados pelo planejamento estratégico. 

Através do acompanhamento constante dos 

resultados, os gestores identificaram possíveis 

melhorias antes de um projeto chegar ao fim, 

impedindo que erros fatais acabassem trazendo 

prejuízo à indústria. 

Essas questões demonstram que 

independente do porte da empresa, todas elas 

enfrentam dificuldades e desafios a serem 

superados diariamente. A diferença está na 

forma com que cada gestão é aplicada. A melhor 

maneira para que se tenha esse feeling é 

reconhecer a importância de se ter processos 

sistemicamente planejados e controlados, 

mesmo que para isso, se despenda de um certo 

tempo em sua fase de estruturação e 

implantação. 

No momento em que as questões 

associadas à realidade da empresa foram 

colocadas em pauta para que todos pudessem ter 

ciência e analisassem melhores ações a serem 

tomadas, tendo ciência de que teriam que ser 

ágeis, uma vez que não despendiam de muito 

tempo, o que poderia afetar os resultados 

positivos, as coisas começaram a mudar e tomar 

outra forma.  

Passo a passo foi dado, com muita cautela 

e observação, quebrando paradigmas antigos e 

assumindo conceitos novos, combinados com 

uma visão ampla e estratégica de negócio. 

Entenderam que o planejamento 

estratégico funciona como um ponto de partida 

para todas as ações que uma empresa realizará ao 

longo de um período para chegar na visão de 

futuro almejada. Ele ajuda a administrar tempo, 

recursos e energia para a estratégia de negócio, 

direcionando foco no que realmente importa a 

longo prazo, ou seja, aquilo que vai trazer mais 

prosperidade à empresa. 

Atualmente a empresa encontra-se em 

um cenário estável e ainda mais importante, 

conseguem rapidamente identificar falhas e 

desvios, que precisam ser ajustados de imediato. 

As informações do planejamento estratégico 

possibilitam uma visibilidade astuciosa aos 

gestores dessas empresas, refletindo diretamente 

nos resultados financeiros, reduzindo 

consideravelmente seus custos, despesas, 

maximizando, desta forma, seus lucros. 
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7 RESULTADOS  

Toda empresa, independentemente do 

porte, necessita de um planejamento estratégico. 

De acordo com Ribeiro (2015), o planejamento 

estratégico, mais do que a busca de um plano 

formal, é um excelente processo de debates sobre 

a realidade da empresa. 

Uma empresa, para iniciar seu 

planejamento, deve primeiramente definir sua 

missão, visão e valores. A partir dessa ideia, 

discute-se e analisa-se o cenário em que a 

empresa está, as tendências, objetivos a serem 

alcançados, tipo de negócio, abrangência e os 

recursos disponíveis. 

Primeiramente foi definida a missão da 

empresa estudada, tendo como norte o que a 

empresa oferece, a sua razão de ser. Com isso, os 

sócios estabeleceram como missão da empresa: 

“Oferecer produtos de qualidade, alta tecnologia 

e inovação, afim de satisfazer às expectativas de 

nossos clientes”. A missão foi decidida levando 

em conta o que a empresa já oferece e propõe aos 

seus clientes. 

Foi definida posteriormente a visão, em 

uma concepção para cinco anos: “Até 2027 Ser 

referência nacional na fabricação e fornecimento 

de luminárias em cada segmento”. Tal visão 

levou em consideração, os recursos que a 

empresa tem disponíveis e a sua situação de 

momento, para que consiga alcançar o futuro 

desejado.   

Por fim, os valores, os princípios da 

organização, o que movem as atitudes de sua 

gente, sendo definido: “A ética é o principal pilar 

do trabalho da empresa. Prima-se sempre pela 

clareza, honestidade, transparência nos 

negócios, relacionamentos, sejam com os 

colaboradores, fornecedores e clientes”. 

Foi feita a análise estrutural das cinco 

forças competitivas: 

a) concorrentes: trabalham diretamente com o 

mesmo produto, luminárias residenciais e 

públicas, uns com espaço físico menor e não 

possuem fabricação própria e outros com 

espaço físico maior e com fabricação própria. 

b) fornecedores: empresas terceirizadas, 

fornecedoras de produtos para produção, têm 

fácil acesso em caso de urgência, as formas de 

pagamento são variadas. A depender da 

demanda dos produtos os prazos são maiores 

e a entrega é gratuita; 

c) produtos substitutos: outros tipos de 

luminárias e lâmpadas de Leds no geral; 

d) clientes: exigência de diversos modelos e 

designers, novidades e descontos dependendo 

do tamanho da compra; 

e) novos entrantes: devido às exigências para 

certificação Inmetro, são poucos na região de 

atuação da empresa.  

A partir das informações obtidas, 

realizou-se uma análise SWOT, conforme 

Quadro 1. 
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QUADRO 1: Matriz SWOT da empresa Alfa 
 

Pontos Fortes 

Pessoal Capacitado 

Maquinário de última 

geração 

Conhecimento de 

importação de 

matéria prima 

 

Pontos Fracos 

Falta de 

padronização dos 

processos 

Falta certificação 

Inmetro 

Falta da certificação 

ISSO 9001:2015 

Oportunidades 

Localização no Vale 

da Eletrônica 

Incentivos fiscais 

Crescimento na 

procura por parte do 

governo 

Ameaças 

Concorrência 

Crise econômica 

Aumento do 

combustível 

FONTE: Empresa Alfa 

A partir da Matriz SWOT, a empresa 

conseguiu identificar onde estavam seus pontos 

fracos e ameaças e pode, em seguida, elaborar 

sua Matriz de Risco para tratamento destes 

pontos e estabelecimento de um plano de ação 

rápido.  

Através da Matriz de Risco foram 

identificados os seguintes Planos de Ações para 

os Pontos Fracos: 

a) falta de padronização dos processos. O 

Plano de ação estabelecido, foi a elaboração 

de procedimentos, formulários, instruções de 

trabalho para se ter qualidade na entrega do 

produto até final de 2022, 

b) falta da certificação Inmetro. A 

Engenharia preparou um protótipo para envio 

para testes laboratoriais e está aguardando a 

certificação ainda para o segundo semestre de 

2022, 

c) Falta da certificação ISO 9001:2015. A 

empresa contratou uma consultoria para 

implantação do Sistema da Qualidade com 

data para certificação em outubro de 2022. 

Também através da Matriz de Risco 

foram identificados os seguintes planos de ação 

para as ameaças: 

a) concorrência: monitoramento constante 

pelo setor Comercial e de Marketing da 

empresa, com reuniões semanais, 

b) crise econômica: acompanhamento do 

ambiente externo, visando redução nos 

impactos na empresa, 

c) aumento dos preços do combustível: a 

empresa está reestruturando o processo 

logístico, melhorando as entregas, reduzindo 

os custos e tentando manter o nível da 

qualidade nos serviços prestados. 

A partir do planejamento, a empresa 

também estabeleceu seus objetivos estratégicos e 

elaborou indicadores para os diversos processos, 

relacionando-os com as metas esperadas pela 

Alta Administração. Alguns indicadores foram 

destacados: 

a) Indicador de eficiência em vendas; 

b) Indicador de produtividade; 

c)  Indicador de qualidade nos projetos; 

d)  Indicador de não conformidade nos 

fornecedores; 

e) Indicador de conferência de estoque; 

f) Índice de satisfação dos clientes, dentre 

outros. 
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A empresa mostrou-se aberta a novos 

caminhos, ao conhecimento, entender que 

muitas ferramentas simples, existem para auxílio 

direto a uma gestão eficaz, não bastando 

conhecê-las, mas aplicá-las para melhor gestão e 

sustentabilidade dos negócios. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a pesquisa foi possível evidenciar, 

que conhecer o ambiente interno de uma 

organização, sem desconsiderar os fatores 

externos correlacionados a ela, é de suma 

importância, pois uma gestão eficaz não pode 

considerar apenas experiências práticas como 

fatores básicos para operacionalização dos 

processos. A prática aparece como diferencial, 

porém ter conhecimento pode otimizar o tempo 

nas tomadas de decisões, ademais de maneira 

mais assertiva. Quebrar paradigmas e se mostrar 

aberto ao novo, demonstra que a gestão possui 

visão contemporânea, assimilando grandes 

oportunidades e mantendo a empresa em posição 

de destaque, quando comparada à concorrência.  

Com o avanço da tecnologia, a 

velocidade da informação é fator desafiador para 

que, sobretudo pequenas empresas estejam 

preparadas para assimilar e conseguir atuar como 

as grandes.  

Reconhecer desafios e falhas em uma 

gestão, associado ao conhecimento de que 

existem várias estratégias e ferramentas de 

gestão que podem dar o devido suporte aos 

gestores, torna menos complexa a administração 

dos processos internos das empresas, 

independentemente de seu porte. 

Empresas de pequeno porte, estando em 

polos tecnológicos, assim como a empresa 

abordada nesta pesquisa, quando fazem uso 

adequados de ferramentas gerenciais, como de 

um Planejamento Estratégico, observando 

criteriosamente cada uma de suas etapas e 

principalmente, garantido que as pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente nos processos 

estejam aptas às mudanças e adaptações 

necessárias de forma ágil, possivelmente se 

colocam em vantagem competitiva no mercado, 

alcançando e superando as expectativas 

propostas.  
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RESUMO  

Este artigo teve como objetivo identificar a ocorrência do tema Seis Sigma associado com a indústria alimentícia em 
artigos selecionados para uma revisão sistemática da literatura extraídos das bases de dados Scopus e Web of Science. Os 
resultados obtidos permitiram constatar que o método de pesquisa mais utilizado foi o estudo de caso, e que o uso da 
ferramenta Seis Sigma no setor alimentício vem aumentando no decorrer dos anos. Devido a competição mercadológica 
cada vez mais acirrada, onde as empresas estão em busca de uma significativa margem de lucro, o uso da metodologia 
Seis Sigma aparece como uma ferramenta potente para aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos.  

Palavras-chave: Seis Sigma. Indústria alimentícia. Revisão sistemática da literatura.  
 

 

ABSTRACT 

This article aimed to identify the occurrence of the Six Sigma theme associated with the food industry in articles selected 
for a systematic literature review extracted from Scopus and Web of Science databases. The results obtained showed that 
the most used research method was the case study, and that the use of the Six Sigma tool in the food sector has increased 
over the years. As a consequence of the increasingly fierce market competition, where companies are looking for a 
significant profit margin, the use of the Six Sigma methodology appears as a powerful tool to increase productivity and 
product quality. 
 

Keywords: Six Sigma. Food industry. Systematic literature review. 
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1 INTRODUÇÃO  

 A necessidade de ter melhorias de 

produtos, serviços e processos, além da redução 

de custos e de variabilidade dos processos, 

tornou-se uma necessidade devido ao ambiente 

globalizado e a acirrada competição entre as 

empresas. O uso da metodologia Seis Sigma 

inclui métodos estatísticos para indicar o melhor 

caminho para o sucesso de uma empresa e a sua 

aplicação tornou-se um fator importante e um 

diferencial de mercado para empresas que 

pretendem sobressair e atender clientes cada vez 

mais exigentes (MANI & DE PÁDUA, 2008). 

A implementação do Seis Sigma na 

organização, segundo Kosieradzka e Ciechańska 

(2018), está associada à introdução de medidas 

para atender os requisitos dos clientes, o que 

significa que os recursos que determinam o nível 

de qualidade dos produtos tornam-se 

mensuráveis e sua melhoria pode ser rastreada. 

O Seis Sigma apresenta um conjunto de técnicas 

e ferramentas que vem modificando os sistemas 

de produção e o relacionamento com os 

fornecedores e clientes de forma consistente 

(ANTONY & BANUELAS, 2002). 

O Seis Sigma nasceu na Motorola em 

1987, quando buscava resolver o crescente 

aumento de reclamações relativas à ocorrência 

de falhas nos produtos eletrônicos 

manufaturados, tendo como objetivo melhorar o 

desempenho por meio da análise da variabilidade 

dos processos de produção (ANDRIETTA & 

MIGUEL, 2007). E assim, com a divulgação dos 

ganhos obtidos pela Motorola e com o Prêmio 

Malcolm Baldrige de Qualidade, outras 

empresas adotaram a metodologia Seis Sigma, 

tais como a IBM em 1990, a Kodak em 1994, e 

a General Eletric em 1996. Essa última que 

obteve a posição de uma das corporações mais 

bem sucedidas dos Estados Unidos, registrando 

depois de três anos uma economia de mais de 

US$ 1,5 bilhões (ANTONY & BANUELAS, 

2002). 

Em 1997, no Brasil, segundo Werkema 

(2002), o Grupo Brasmotor, foi a primeira 

empresa com tecnologia nacional a aplicar o Seis 

Sigma, com ganhos de R$20 milhões nos 

primeiros projetos concluídos. Logo em seguida 

outras empresas também adotaram o Seis Sigma 

em suas organizações, como a AmBev, 

Votorantim e Johnson & Johnson. 

Um setor que tem apresentado certo 

interesse na implantação do Seis Sigma é a 

indústria alimentícia, onde a garantia da 

qualidade está fortemente associada com a 

segurança do consumidor e com os riscos de 

comprometimento da sanidade dos produtos. 

Embora os benefícios proporcionados pelo Seis 

Sigma nas empresas sejam conhecidos de uma 

forma geral, no setor alimentício não há muito 

detalhamento dos resultados dessa ferramenta 

(SANTOS; ANTONELLI, 2011). 

Assim, esse artigo possui como objetivo 

geral analisar qual o estado da arte da produção 

acadêmica sobre aplicação da ferramenta Seis 

Sigma na indústria alimentícia, e como objetivos 

específicos identificar como se comporta a 

produção científica anual, quais são os principais 

ganhos reportados pelas indústrias desse setor, 
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assim como as dificuldades encontradas na sua 

aplicação. Para tanto, o método a ser utilizado 

para atingir esse objetivo consiste em uma 

revisão sistemática da literatura composta por 

artigos das bases de dados Scopus e Web of 

Science (WoS). 

 

1.1   PROBLEMÁTICA  

Há muitos estudos sobre o uso do Seis 

Sigma desde área empresarial, manufatura, 

serviços, saúde, entre outros. Pesquisas mostram 

que quando o Seis Sigma se torna mais 

difundido, oferece oportunidades de excelência 

no desempenho na produção de bens e serviços 

em uma ampla variedade de empresas.  

No setor alimentício, diferentes de outros 

setores, existem algumas variáveis que devem 

ser levadas em consideração como a condição 

climática e a perecibilidade do produto (HE e 

GOH, 2015). 

Assim, é necessário entender como esse 

setor está aplicando a ferramenta Seis Sigma 

para combater os problemas encontrados no 

ramo. O setor alimentício lida com alta incerteza 

de demanda e requisitos de garantia de qualidade 

cada vez mais exigentes. Para entregar produtos 

seguros e competitivos a indústria alimentícia 

trabalha com varejistas poderosos e um mercado 

cada vez mais competitivo. Um grande número 

de benefícios foram obtidos pela indústria de 

alimentos relacionados à implementação de 

ferramentas Seis Sigma, isso demonstra que a 

melhoria contínua pode ajudar o setor e devem 

ser mais amplamente aplicadas para apoiar as 

indústrias de alimentos no enfrentamento dos 

obstáculos do novo cenário e assim permanecer 

competitivo (COSTA et al., 2018). 

Neste sentido, a questão de pesquisa do 

trabalho é responder a seguinte pergunta: Quais 

são os principais resultados alcançados em 

produções acadêmicas sobre o uso do Seis Sigma 

na indústria alimentícia? 

1.2   JUSTIFICATIVA 

Nos últimos 15 anos, o Seis Sigma foi 

utilizado em todo o mundo em diferentes tipos 

de processos de manufatura e de serviços, tais 

como assistência médica, serviços financeiros, 

no setor público para força policial, educação 

superior, etc. (ANTONY,J.,GIJO,E., 

CHILDE,S. 2012).  

Uma das principais dificuldades de 

implantar as ferramentas Seis Sigma nas 

empresas do ramo alimentício está no 

reconhecimento da necessidade de melhoria. 

Estudos mostram que quando o Seis Sigma se 

torna mais difundido e inclusivo, oferece 

oportunidades de excelência no desempenho na 

produção de bens e serviços em uma ampla 

variedade de empresas. A metodologia Seis 

Sigma foi reconhecida não apenas como uma 

maneira de melhorar a qualidade, mas como um 

conceito de gestão e abordagem sistemática para 

melhoria contínua, fortalecendo a liderança, 

melhorando a satisfação do cliente, aumentando 

os lucros e a competitividade das empresas (HE 

e GOH, 2015). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTAO DE QUALIDADE 

No início dos anos 50 a qualidade do 

produto era entendida como sinônimo de 

perfeição técnica. Depois dessa época percebeu-

se que qualidade deveria estar associada não 

apenas ao grau de perfeição técnica, mas também 

ao grau de adequação aos requisitos dos clientes. 

Assim, qualidade então passou a ser conceituada 

como satisfação do cliente quanto à adequação 

do produto ao uso. A gestão da qualidade se faz 

presente quando um conjunto de atividades é 

coordenado para dirigir e controlar uma 

organização com relação à qualidade, 

englobando o planejamento, o controle, a 

garantia e a melhoria da qualidade, visando 

assim a redução ou eliminação de retrabalhos, 

além de definir os requisitos necessários para 

satisfazer os clientes (CARVALHO & 

PALADINI, 2005). 

A gestão da qualidade é essencial pois 

ajuda a identificar e evitar os desperdícios na 

produção, além de identificar as mudanças nos 

processos ou no sistema. Ao indicar essas 

mudanças e a sua abrangência como uma ameaça 

ou uma oportunidade, pode-se fazer ajustes no 

processo para a busca da excelência (OHNO, 

1999).  

A gestão da qualidade está intimamente 

relacionada à gestão de processos e é neles que 

as organizações cumprem as suas missões, das 

mais simples às mais complexas (LUCINDA, 

2010). 

De acordo com Toledo et al. (2014), com 

o aumento da importância da gestão da qualidade 

nas organizações, novas teorias e práticas foram 

surgindo, o que deu início a Gestão da Qualidade 

Total (GQT). A Gestão da Qualidade é uma 

filosofia integrada de gerência e um conjunto de 

práticas que enfatizam a melhoria contínua, a 

busca pelo atendimento às necessidades do 

cliente, o pensamento em longo prazo, a 

eliminação de refugo e retrabalho, envolvimento 

do trabalhador, trabalho em equipe, novos 

projetos do processo, benchmarking (busca de 

adoção das melhores práticas conhecidas no 

trabalho), análise de solução de problemas pelos 

empregados, medida de resultados e 

relacionamento próximo dos fornecedores 

(MOREIRA, 2016, p. 554). 

2.2 GESTÃO DE PROCESSOS 

Processo é onde ocorre uma 

transformação em que as entradas (inputs), que 

são insumos para poder operar, serão alterados 

e/ou transformados em algumas saídas (outputs) 

desejadas, conforme Figura 1 (SLACK, 

CHAMBERS & JOHNSTON, 2009). 

FIGURA 1 - Processo de transformação 

 

FONTE: Adaptado Slack, Chambers e Johnston (2009) 
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Segundo Gonçalves (2000), processo é 

qualquer atividade ou conjunto de atividades que 

toma um input, adiciona valor a ele e fornece um 

output a um cliente específico. Assim, com o 

objetivo de aperfeiçoar os processos 

organizacionais, aparece a Gestão de Processos 

que possui uma abrangência mais reduzida, por 

ser um estilo de organização e gerenciamento da 

operação (DI SORDI, 2008). 

De acordo com Palmberg (2009) e 

Oliveira (2019), à análise da gestão de processos 

indica dois movimentos diferentes, o 

gerenciamento de processos para melhoria de 

processos únicos e o gerenciamento de processos 

para sistemas, no aspecto de negócios. A Gestão 

de Processos apresenta como objetivos a 

uniformização dos processos, remoção de 

barreiras, controle e melhoria dos processos, 

melhoria da qualidade dos produtos e serviços, e 

melhoria aprendizagem coletiva.  

 

2.3 GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL 

A Gestão da Qualidade Total (GQT) ou 

Total Quality Management (TQM) é 

considerada nas duas últimas décadas, como 

uma prática de gerenciamento que garante maior 

desempenho para a organização 

(LAOSIRIHONGTHONG, TEH e 

ADEBANJO, 2013). Esse desempenho da 

qualidade total é uma abordagem que tenta 

maximizar a competitividade de uma 

organização através da melhoria contínua da 

qualidade de seus produtos, serviços, pessoas, 

processos e ambientes, tendo efeitos positivos e 

significativos. Para isso, a Gestão da Qualidade 

Total consiste em sete elementos-chave críticos 

que são constituídos por foco no cliente, 

liderança, engajamento das pessoas, abordagem 

por processos, melhoria, tomada de decisões 

baseadas em evidências e gestão de 

relacionamento (PAMBRENI et al., 2019; 

GOETSCH & DAVIS, 2016).   

Esses elementos-chave, que estão na 

Figura 2, são baseados na Norma NBR ISO 

9001:2015, um sistema de Gestão da Qualidade 

que define requisitos para que a organização 

garanta padrões de qualidade com o objetivo de 

buscar a satisfação de seus clientes, a melhoria 

contínua de seus processos e que apoiem a 

inovação e forneçam soluções para desafios 

globais. De acordo com a International 

Organization for Standardization (ISO), a ISO 

9001 fornece técnicas para otimização dos 

processos internos de uma organização 

independente de seu porte ou área de atividade. 

 

FGURA 2 – Elementos Gestão da Qualidade Total 

 

  FONTE: Adaptado de Goetsch e Davis (2016)  
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2.4 QUALIDADE NA INDÚSTRIA 

ALIMENTÍCIA 

Segundo Deming (1991), a qualidade dos 

produtos só pode ser definida pelo cliente e pode 

ter significados diversos dependendo das suas 

necessidades. As organizações, em especial do 

setor alimentício, devido às características 

específicas do setor de como atender os quesitos 

de qualidade e de segurança, e contemplar as 

exigências de comercialização, devem apostar 

no pensamento estatístico e na aplicação de 

métodos estatísticos nos processos, o que leva à 

uniformidade dos produtos devido à redução de 

variabilidade. Com essa preocupação, a 

qualidade nos processos industriais de produtos 

alimentícios apresentou uma tendência a 

aumentar, uma vez que o foco passa a ser a 

redução de custos e a melhoria de processos 

como formas de sobreviver no mercado. 

O objetivo mais importante para a 

qualidade alimentar é garantir a proteção dos 

consumidores. Para assegurar a normalização 

dos procedimentos relacionados com este setor, 

há leis e normas técnicas para produtos 

alimentícios como as Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), os Procedimentos Padrões de 

Higiene Operacional (PPHO) e a APPCC 

(Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle). São normas voltadas para o controle 

do ambiente, do pessoal, das superfícies de 

contato com o alimento, de possíveis agentes de 

contaminação e/ou contaminações cruzadas e 

controle de pragas (QUEIROZ e ANDRADE, 

2011). 

O controle de qualidade na indústria 

alimentícia também envolve definir parâmetros 

aceitáveis para manter os produtos dentro dos 

atributos específicos, como sabor, cor, textura, 

etc. e propriedades quantitativas (BATA & 

LASZTITY, 1999). 

Segundo Rosa (2018), a necessidade do 

controle da qualidade alimentar advém das 

perdas que as empresas desse ramo sofrem se 

com a atividade das mesmas se verificar a 

existência de produtos com defeito, estas 

evidências afetam também em larga escala a 

imagem e reputação das empresas. 

2.5 SEIS SIGMA 

É possível definir o Seis Sigma como uma 

estratégia gerencial disciplinada e altamente 

quantitativa, que tem como objetivo aumentar 

drasticamente a lucratividade das empresas, por 

meio da melhoria da qualidade de produtos e 

processos e do aumento da satisfação de clientes 

e consumidores (WERKEMA, 2012). 

É um sistema que apresenta como 

características a abrangência e a flexibilidade 

para alcançar, sustentar e maximizar o sucesso 

da organização, abordando a redução de 

desperdícios e a melhoria de processos 

(CONCEIÇÃO et al., 2019; PANDE; 

NEUMAN; CAVANAGH, 2001).  

Antony e Banuelas (2002) afirmaram 

que, em termos de negócio, o Seis Sigma é 

definido como uma estratégia para melhoria, 

usada para aumentar a rentabilidade, eliminar 

tudo que não agrega valor ao produto ou 

processo, reduzir custos de qualidade e melhorar 
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a eficácia e eficiência de todas as operações, 

assim como atender ou superar as expectativas e 

necessidades dos clientes. Seis Sigma significa 

3,4 defeitos por milhão de oportunidades 

(DPMO), sendo o termo sigma utilizado para 

representar a variação do processo em relação à 

média. Dessa forma o sucesso desses projetos de 

qualidade estão sujeitos à existência de pessoas 

com o perfil adequado e que serão transformadas 

em especialistas no método e nas ferramentas do 

Seis Sigma (WERKEMA, 2012).  

Os projetos Seis Sigma têm a 

participação do Sponsor, do Champion, do 

Master Black Belt, do Black Belt, do Green Belt, 

do Yellow Belt e do White Belt. A ideia principal 

e as características de cada um desses 

profissionais são apresentadas a seguir: 

a) Sponsor: são os profissionais 

responsáveis por promover e definir as 

diretrizes para a implementação do Seis 

Sigma.  

b) Champion: são os profissionais com um 

nível elevado de conhecimento, e que 

conhecem todo o funcionamento da 

organização. 

c) Master Black Belt: são os profissionais 

que lideram o programa, e apresentam 

maior conhecimento técnico e 

organizacional. 

d) Black Belt: são os profissionais que 

lideram as equipes na condução de 

projetos, e apresentam conhecimentos 

em ferramentas técnicas e matemáticas. 

e) Green Belt: são os profissionais que 

participam das equipes lideradas por 

Black Belt, e estão envolvidos desde o 

início do projeto. 

f) Yellow/White Belt: são os profissionais 

que atuam no nível operacional da 

empresa e auxiliam na disseminação das 

informações sobre a ferramenta e os 

processos. 

2.6 MODELO DMAIC 

Segundo Pande et al. (2001), a estratégia 

Seis Sigma apresenta um importante ciclo de 

melhoria conhecido como DMAIC, um método 

baseado na resolução de problemas. O DMAIC é 

dividido em cinco fases que são: Define (definir), 

Measure (medir), Analyse (analisar), Improve 

(melhorar) e Control (controlar), como pode ser 

observado na Figura 3. Snee (2004) afirma que 

esse método conecta e sequencia as ações de 

melhoria de uma forma global.  A metodologia 

DMAIC é definida como a abordagem exclusiva 

do Seis Sigma para a melhoria contínua da 

qualidade do processo, e os principais 

parâmetros de sucesso estão no roteiro que 

implementa essa metodologia nas seguintes 

etapas, conforme defende Srinivasan et al. 

(2014) e Antony, Gijo e Childe (2012). 

a) Definir: esclarecer o problema e analisar 

os benefícios; 

b) Medir: avaliar a situação atual e 

converter o problema em um parâmetro 

mensurável (CTQ); 

c) Analisar: para determinar o efeito de 

fatores e causas que afetam o 

comportamento do CTQ; 
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d) Melhorar: melhorar o desempenho dos 

CTQs, projetando e implementando os 

ajustes no processo; 

e) Controlar: controlar o sistema e ajustar o 

gerenciamento de processos para 

melhorias sustentáveis. 

 

FIGURA 3 - Ciclo DMAIC 

 

  FONTE: Adaptado de Pande (2001) 
 

A eficácia da metodologia Seis Sigma é 

indicada para indústrias devido à abordagem de 

aplicação simultânea de diversas ferramentas, 

aproveitando os benefícios de forma integrada. 

Com a utilização de diversas técnicas da gestão 

da qualidade implantadas em uma mesma 

organização, foi verificado que o Seis Sigma 

obtinha maior impacto em relação a outras 

metodologias como a  Análise de modo e efeito 

de falha e a Gestão da qualidade total(FMEA), 

além de apresentar benefícios envolvendo a 

redução de defeitos de produtos ou serviços, 

redução de custos, aumento da produtividade, 

aumento da satisfação dos clientes, entre outros 

(DUSHARME, 2003; KUMAR et al., 2008).  

3 METODOLOGIA 

Considerando o objetivo de analisar o 

comportamento da literatura sobre aplicação da 

ferramenta Seis Sigma e seu impacto na indústria 

alimentícia através de uma revisão sistemática da 

literatura, o estudo teve caráter exploratório-

descritivo, pois pretendeu compreender sobre 

uma determinada temática, neste caso, a relação 

entre as ferramentas Seis Sigma e a sua 

aplicabilidade na indústria alimentícia, e assim 

descrever as principais características dessa 

abordagem, permitindo identificar o 

comportamento do assunto ao longo do tempo 

além de outras análises. 

Segundo Siddaway, Wood & Hedges 

(2018), a revisão sistemática é uma metodologia 

fundamental para esclarecer e descobrir como as 

pesquisas se replicam e explicar possíveis 

inconsistências.  Foi utilizada a revisão 

sistemática proposta por Tranfield, Denyer & 

Smart (2003), em que o desenvolvimento dessa 

metodologia consiste de três estágios: 

planejamento, condução e divulgação. 

O primeiro estágio de planejar a revisão 

consiste em identificar o que será necessário para 

a revisão, em seguida preparar uma proposta de 

revisão e por último desenvolver um protocolo 

de revisão. Nessa primeira fase então foi definida 

a questão que se deseja responder com a revisão, 

os locais e bases de dados a serem pesquisados, 

os termos de busca, as expressões de busca, o 

período de busca, os critérios de inclusão e 

exclusão dos trabalhos a serem considerados. 

O segundo estágio de conduzir a revisão 

compreende em identificar a pesquisa e fazer a 
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seleção e avaliação dos estudos. Foram 

apresentados os quantitativos do estágio anterior, 

assim como a extração e a identificação de 

categoria dos artigos. 

O terceiro e último estágio de divulgação 

e recomendações consiste na realização de uma 

análise com os dados obtidos no estágio de 

condução, além de uma observação 

interpretativa das principais contribuições dos 

trabalhos. 

3.1 PLANEJAMENTO 

Como explicado anteriormente deve-se 

primeiramente delimitar a pesquisa, assim foi 

definida uma questão direcionadora: “como está 

a literatura sobre o uso do Seis Sigma na 

indústria alimentícia?”. Diante disso foram 

definidos os termos “six sigma” ou “DMAIC” e 

“food”, para serem utilizados nas buscas dos 

artigos nas bases de pesquisa.  

O período de abrangência da pesquisa 

focou toda a literatura encontrada na base de 

dados da Scopus e da Web of Science (WoS), que 

consiste no período de 2004 a 2019. A Scopus 

foi escolhida por ser o maior banco de dados de 

resumos e citações da literatura com revisão por 

pares, e a WoS por ser abrangente 

internacionalmente e fornecer uma pesquisa 

ampla de citações. 

3.2 CONDUÇÃO 

No estágio de condução foi 

desenvolvida, inicialmente, a correspondência 

entre os termos de busca para os respectivos 

locais de pesquisa, assim como a quantidade de 

artigos encontrados em cada um, conforme a 

Tabela 1 a seguir.  

 

TABELA 1 - Expressão de busca utilizada 
Local de 
Pesquisa 

Expressão de Busca Resultado 

Scopus 

( TITLE-ABS-KEY ( "six 
sigma" )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( "food" )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "dmaic" ) AND 
TITLE-ABS-KEY ( "food" )  

76 

Web of 
Science 

TS= ("six sigma") AND 
TS=("food") OR TS= 
("dmaic") AND TS= ("food") 

29 

FONTE: SCOPUS e Web of Science 
 

A consulta inicial nas bases Scopus e 

WoS resultou em 105 documentos, com a 

remoção de duplicados ou pertencentes a mais de 

uma base chegou-se em 79. Diante dessa 

quantidade foram removidos os que pertenciam 

a livros, capítulos de livros, revisão de 

conferência e revisão, deixando apenas os artigos 

como tipo de documento a serem analisados, o 

que resultou em 38 arquivos para compor a base 

final do estudo.  

Após a definição da amostra ocorreu a 

importação dos metadados (título, resumo, 

autores, palavras-chave, periódico, ano, 

referências e número de citações) dos artigos das 

bases Scopus e WoS. Foi então realizada a 

extração dos arquivos gerados em cada base, e a 

organização e sistematização dos dados 

coletados utilizando-se o software Microsoft 

Excel para padronizar os metadados dos artigos 

da amostra.  

A partir desta amostra foram realizadas 

análises de evolução temporal das publicações 

ao longo dos anos, os periódicos que mais 
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publicaram sobre o assunto, a produção por 

países, os principais ganhos reportados, entre 

outras investigações.  

Estas análises foram realizadas com o 

software RStudio, um software livre para análise 

de dados e uso estatístico (ARIA & 

CUCCURULLO, 2017) e foi utilizado o suporte 

do software VOSViewer para a construção e 

visualização de redes bibliométricas. 

3.3 DIVULGAÇÃO  

Por fim, no estágio de Divulgação, os 38 

artigos considerados para discussão do estudo 

foram analisados em relação às principais fontes, 

a produção científica anual e dos países, os 

principais ganhos reportados, as dificuldades 

encontradas, as metodologias de pesquisa e as 

ferramentas mais utilizadas, e a análise de co-

ocorrência das palavras-chaves mais utilizadas 

pelos autores.   

4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 ANÁLISE DOS PERIÓDICOS COM 

PUBLICAÇÕES  

Os artigos considerados para análise estão 

distribuídos em diversas revistas científicas, 

como pode ser observado na Tabela 2. 

 
TABELA 2 - Periódicos com publicações 

 

FONTE: SCOPUS e Web of Science 
 

Na Tabela 2 foi apresentada a quantidade 

de artigos encontrados em cada uma das revistas, 

a classificação de acordo com o Journal Impact 

Factor (JIF) e o Qualis Capes. Por meio do 

banco de dados da Journal Citation Reports 

(JCR) foi possível consultar o fator de impacto 

da publicação, chamado de JIF. É uma 

ferramenta reconhecida por avaliar e comparar 

diversos periódicos internacionais, e é usado 

para avaliar a influência deles.  

Para essa pesquisa foi utilizado o índice 

de 2018 para medir a contribuição dos 

periódicos, e essa busca se deu através do JCR 

no Web of Science para vislumbrar o alcance 

desses periódicos. O JIF é a razão entre o total de 

citações dos artigos publicados dois anos 

anteriores ao ano do índice (no caso dessa 

pesquisa 2018) pela quantidade de artigos 

produzida nos dois anos anteriores ao ano da 

geração do índice.  

A média dos fatores de impacto 

encontrados na Tabela 2 é o valor de 3,304, o que 

Posição Fontes Artigos JIF Qualis
1 INTERNATIONAL JOURNAL OF LEAN SIX SIGMA 8 * B3

2
TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS 

EXCELLENCE
5 2.181 B1

3
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & 

RELIABILITY MANAGEMENT
4 * B3

4 PRODUCTION PLANNING & CONTROL 4 3.340 B1

5
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY 

AND PERFORMANCE MANAGEMENT
4 * B3

6 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3 6.395 A1
7 ESPACIOS 3 * *

8
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION 

RESEARCH
3 3.199 A2

9
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING 

INTERNATIONAL
2 1.409 B1

10 BENCHMARKING-AN INTERNATIONAL JOURNAL 2 * B3
Total 38
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torna interessante para verificar quais são as 

fontes relevantes de acordo com essa 

classificação.  

O outro sistema escolhido para análise 

foi o Qualis Capes, pois nele é retratada a 

classificação de periódicos que descrevem o 

produto intelectual dos programas de pós-

graduação brasileiros de todas as áreas do 

conhecimento, é mantido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A qualidade da produção intelectual 

varia de A1 até B4 (sendo A1 o estrato mais 

elevado). 

4.2 ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

ANUAL  

Em relação à produção científica anual é 

possível perceber que o primeiro artigo dentro da 

limitação do tema e das bases de dados foi 

publicado em 2004. Entre o período analisado 

houve um crescimento nas publicações em 2011, 

e o máximo observado até o momento foi em 

2017, visto as especificações e delimitações na 

abordagem do tema para essa análise.  

 

GRÁFICO 1 - Produção científica anual                    
 

 

FONTE: SCOPUS e Web of Science 
 

O conhecimento dos benefícios da 

implantação do Seis Sigma sendo aplicável a 

diferentes setores, além da disseminação dos 

estudos feitos por diversos pesquisadores, como 

visto anteriormente, talvez seja alguns dos 

motivos que justifique o aumento das 

publicações com o decorrer dos anos, com 

exceção do ano de 2013, em que não retornou 

nenhum trabalho dentro das limitações impostas.  

4.3 ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

DOS PAÍSES  

A quantidade de artigos publicados por 

outros países também pode ser analisada e 

observada de acordo com o tom de azul no mapa 

da Figura 4. Sendo que, a cor mais escura 

representa os países mais produtivos, e que 

mantém uma maior interação com outros países 

acerca desse tema, como Brasil, Estados Unidos, 

Reino Unido, Índia e assim consequentemente, 

até atingir os países que foram representados 

com um tom mais claro, que são os que menos 

têm relação com os outros países a respeito desse 

tema. 

A análise dos dados mostra que há muitos 

países pesquisando e produzindo a respeito desse 

tema, porém são poucos que efetivamente 

contribuem e interagem uns com os outros. 
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FIGURA 4 - Mapa da produção científica 
 

 

 
FONTE: SCOPUS e Web of Science 

4.4 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS GANHOS E 
DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS  

De acordo com a amostra de artigos 

selecionados para análise, entre os principais 

benefícios da aplicação do Seis Sigma pode se 

citar de uma forma geral o aumento da 

produtividade, a redução de custos e a redução 

de estoque. 

Segundo Snee (2010), a integração dos 

elementos humanos e do processo de melhoria, 

com foco claro na obtenção de resultados finais 

e um método que vincula ferramentas de 

melhoria em uma abordagem geral quando 

combinados com aspectos do Seis Sigma, produz 

uma abordagem de implantação que é melhor do 

que as abordagens usadas por outras iniciativas 

de melhoria.  Esse mesmo autor cita, como 

ganhos reportados, a satisfação do cliente e o 

desempenho financeiro, que se traduz em 

economias consideráveis quando os desperdícios 

são minimizados. Ou seja, a metodologia 

permite a padronização de processos, que 

engajando a equipe de trabalho por meio dessa 

linguagem padrão faz com que o nível de 

qualidade aumente devido à maior eficiência nos 

processos. Consequentemente, há um acréscimo 

na retenção e na satisfação dos clientes, 

reduzindo custos da empresa e desperdícios 

como o de tempo e de recursos desnecessários, 

por exemplo. 

Este envolvimento dos funcionários na 

gestão de qualidade é incentivado pela estrutura 

do Seis Sigma, assim como foi abordado por Zu, 

Fredendall & Douglas (2008), que destacam o 

relacionamento com o cliente e com o fornecedor 

sendo associado respectivamente com a 

informação da qualidade e ao gerenciamento de 

processos. Portanto, para se ter aplicações da 

metodologia Seis Sigma bem sucedida, o 

envolvimento gerencial e comprometimento 

organizacional devem estar alinhados com o 

controle de projetos, com o incentivo a 

mudanças culturais e com a educação e 

treinamento contínuos (KWAK & ANBARI, 

2006).  

Através da leitura exploratória dos 

artigos considerados para análise, foram 

identificados os principais ganhos reportados 

através da aplicação do Seis Sigma dentro da 

indústria alimentícia. A redução de gastos na 

linha de produção de uma forma geral 

(ALVAREZ; LOZANO; SAMPAYO, 2017; 

KNOWLES; JOHNSON; WARWOOD, 2004), 

ou em algum setor específico, como por 

exemplo, na embalagem (BORKAR; HOSEIN 

FALLAH, 2009), ou até mesmo com a 

fabricação do produto em si que melhoraram a 

qualidade e a capacidade do desempenho das 

operações. 
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Além disso, fatores como melhoria no 

atendimento, redução do tempo de produção e 

consequentemente maior precisão para realizar 

entregas no prazo também foram algumas 

melhorias observadas, mas com um destaque 

para a padronização de procedimentos e 

comprometimento dos envolvidos. 

O envolvimento da gerência em projetos 

Seis Sigma é um fator crítico de sucesso para a 

implementação de iniciativas de qualidade. 

Algumas das dificuldades encontradas são  a 

escassez de práticas de procedimentos 

sistemáticos de controle de processos no setor 

alimentício devido à falta de conscientização dos 

envolvidos e diretrizes disponíveis, segundo 

Lim; Priyono; Mohamad, (2019). 

A restrição de recursos e a aplicação 

limitada do Seis Sigma em determinadas regiões, 

como por exemplo, no Marrocos, também foram 

pontos negativos para o sucesso de projetos. 

4.5 ANÁLISE DAS METODOLOGIAS 

UTILIZADAS  

Entre os artigos analisados foi possível 

constatar que 62,5% deles utilizaram como 

metodologia o estudo de caso, conforme Gráfico 

2. Além de fazer um estudo profundo sobre o 

tema, segundo Voss, Tsikriktsis e Frohlich 

(2002), esse tipo de trabalho é usado para testes 

de hipóteses e desenvolvimento de teorias. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 - Distribuição quanto à metodologia 
 

 

 
FONTE: SCOPUS e Web of Science 
 

As metodologias de revisão da literatura 

e survey apareceram logo depois, empatadas com 

a mesma quantidade de utilização. Deve-se 

destacar que alguns estudos da amostra fizeram 

uso de mais de uma metodologia, como por 

exemplo o uso de uma survey e também de um 

estudo de caso.  

A survey auxiliou na análise do 

questionário aplicado para investigar a 

implementação do Seis Sigma como uma 

estratégia comercial sistemática, e uma iniciativa 

de qualidade para melhorar as medidas logísticas 

críticas em distribuidores de alimentos de 

pequeno a médio porte, que pode ser observado 

por meio de um estudo de caso. Nesses casos 

foram contabilizados para fins de análise todas 

metodologias utilizadas dentro de cada estudo.             

4.6 ANÁLISE DAS FERRAMENTAS 

UTILIZADAS 

Foi realizada uma verificação entre os 

artigos que empregaram o estudo de caso como 

metodologia de pesquisa, para saber quais foram 

as ferramentas mais utilizadas. Essa delimitação 

foi escolhida pois foi o método que obteve maior 

número de artigos, cerca de 62,5%, e assim foi 

possível ter uma amostra maior para analisar as 

Tipo de metodologia utilizada
Estudo de Caso

Survey

Revisão da Literatura

Modelagem e
Simulação
Outras
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ferramentas com maior incidência, e porque o 

estudo de caso tem sido um dos meios de 

pesquisa mais poderosos no desenvolvimento de 

teorias e seu resultado pode ter alto impacto 

(VOSS, TSIKRIKTSIS & FROHLICH, 2002). 

A ferramenta que obteve maior 

incidência nos artigos foi o DMAIC, por ser o 

principal ciclo de melhoria utilizado em projetos 

Seis Sigma, já era esperado sua ocorrência na 

maioria dos artigos da amostra. Foram 

contabilizados dezessete trabalhos, entre os que 

empregaram a metodologia de estudo de caso, 

que fizeram uso dessa ferramenta. Porém na 

realização do ciclo DMAIC, uma série de outras 

ferramentas são utilizadas conjuntamente para 

validar os resultados dentro de cada etapa. O 

Gráfico 3 mostra as ferramentas mais utilizadas 

e seu quantitativo em relação aos artigos 

considerados para essa análise. 

Na fase de Definição do problema, por 

exemplo, é comum o uso do contrato e do escopo 

do projeto, e do SIPOC. 

Na fase de Medição, ferramentas como o 

Gráfico de Pareto, que consiste na referência de 

um pequeno número de causas, geralmente 20%, 

que é responsável pela maioria dos problemas, 

que correspondem a 80%, esteve presente nos 

documentos analisados. Assim como também foi 

observado o Diagrama de Ishikawa, que ajuda na 

identificação das causas raízes de um problema, 

identificando diversos fatores envolvidos no 

processo. 

 

 

 

GRÁFICO 3 - Ferramentas mais utilizadas 
 

 

FONTE: SCOPUS e Web of Science 
 

Na fase de Análise, ferramentas como a 

FMEA, testes de hipótese e análise de regressão 

também esteve presente, aparecendo para 

analisar e identificar as causas que envolvem os 

problemas prioritários a serem tratados.  

Na fase de Melhorar, apareceram as 

ferramentas como kaizen e a Manutenção 

Produtiva Total (TPM). O termo kaizen significa 

“melhoria contínua”, e o principal objetivo está 

em eliminar atividades que não agregam valor ao 

produto e só aumenta os custos de produção. 

Assim, para um melhor desenvolvimento, o 

kaizen deve ser claro em relação às metas para 

serem atingidas e a definição de objetivos. E o 

TPM é um sistema para reduzir as paradas de 

produção, eliminar perdas, e garantir qualidade.  

Na fase de Controle, foram utilizadas 

Carta de controle e Controle Estatístico do 

Processo (CEP). A carta de controle é utilizada 

para acompanhar um processo, indicando o 

estado em que esse se encontra. Como a 

variabilidade sempre vai estar presente, o 

objetivo é verificar se o processo está sob 

controle respeitando o limite superior e inferior 

de controle, isento de causas especiais. Dentro da 

amostra analisada, a implementação dessas 
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ferramentas na produção de alimentos, não 

fizeram uso do ciclo DMAIC em si, mas 

utilizaram algumas dessas ferramentas para 

analisarem e comprovarem seus estudos. 

4.7 ANÁLISE DO MAPA DE CO-

OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE 

Dentre as especificações de filtragem 

desses artigos analisados, infere-se que existe um 

total de 205 palavras-chave dos autores 

utilizadas para o campo do assunto Seis Sigma 

no contexto da indústria alimentícia. Para 

condução do levantamento e análise das 

principais palavras-chave utilizadas pelos 

autores foi utilizado um software para 

construção e visualização de redes 

bibliométricas, o VOSViewer.  

O software oferece a opção de importar 

dados da base de dados da Scopus, WoS e 

PubMed. Como na análise desse estudo foi 

utilizada as duas primeiras bases, primeiro foram 

realizadas a conversão para um único arquivo em 

formato txt, para que assim a ferramenta pudesse 

ler o arquivo e gerar o mapa para análise. Optou-

se por listar as 35 palavras-chave mais usadas 

para mostrar como está o relacionamento de 

todas elas.                    

Foram utilizadas as palavras-chave dos 

autores por demonstrar exatamente o que eles 

queriam retratar ao desenvolverem seus artigos. 

Já as outras palavras-chaves que também 

aparecem e que não foram analisadas nesta 

pesquisa, são as utilizadas pelas revistas. Essas 

são palavras que às vezes podem fugir do tema, 

já que são palavras escolhidas pelos periódicos e 

que podem não contribuir com a análise, por isso 

não foram exploradas.  

A seguir foi apresentada a frequência 

com que cada palavra-chave foi utilizada pelos 

autores, assim como a força de ligação, que 

representa o relacionamento de cada termo com 

as outras palavras, utilizando essas palavras-

chave foi construído um mapa de co-ocorrência, 

gerado pelo VOSViewer, que consiste em fazer 

um mapeamento das relações entre elas, 

conforme é apresentado na Figura 5. 

O agrupamento de todos esses tópicos 

forma uma malha, de 160 ligações, que 

demonstra o comportamento da pesquisa, isso 

mostra o que é efetivamente estudado e escrito 

pelos autores que abordam o Seis Sigma em seus 

estudos.  

As ligações entre as palavras 

representam com quais outros termos ela 

também está relacionada, e o tamanho do vértice 

em cada tópico mostra quais delas são mais 

utilizadas.  

O VOSViewer utiliza um método de 

visualização baseado na distância entre os nós da 

rede analisada, de modo que a distância entre 

dois nós indica aproximadamente a intensidade 

da relação entre eles, sendo tal relação tão maior 

quanto menor for a distância (VAN ECK & 

WALTMAN, 2014). 
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FIGURA 5 - Mapa de co-ocorrência de palavras-chave 

 

No mapa gerado foi verificado a presença de 7 

clusters, que são classificações ou agrupamentos 

de conjunto de dados que apresentam 

características semelhantes de alguma forma. 

Também estão representados os diferentes 

grupos por cores. Observa-se, por exemplo, que a 

metodologia de estudo de caso é utilizada quando se 

aborda qualidade de serviço em empresas de pequeno 

e médio porte, focando na melhoria de processos e 

consequentemente isso está relacionado com o Seis 

Sigma.  

Outra relação interessante que se pode 

verificar com o mapa de co-ocorrência é com a 

implementação de fatores críticos de sucesso por 

meio de surveys que abordam o desenvolvimento 

sustentável, um tema que já vem ganhando destaque 

dentro de diversas áreas.  Também se relacionam 

com as small and medium-sizes enterprises 

(SMEs), ou seja, com as pequenas e médias 

empresas. Foi observado que alguns projetos 

Seis Sigma foram realizados mas não sabem do 

impacto potencial dos seus resultados e assim 

fizeram uma comparação com outros trabalhos 

que estão sendo realizados, com o foco para 

treinamento e motivação. 

Portanto, os resultados podem ser 

positivos independentemente do tamanho da 

empresa, inclusive existem muitos estudos 

abordando esse aspecto e também no setor de 

serviços.  

O termo Lean aparece como um dos 

destaques do mapa devido ao uso das 

ferramentas presentes nas pesquisas para 

combater os desperdícios, e também como uma 

linha de pensamento que envolve toda 

organização com foco na produtividade, que está 

diretamente ligado com serviço de qualidade, 

inovação e melhoria da qualidade, que também 

estão presentes no mapa. 

Pode ser observado também o termo 

qualidade de serviço, que aparece em tamanho 

menor no mapa, pois ainda é pouco utilizado 

pelos autores, mas pode haver um aumento de 

estudo com a propagação das pesquisas nesse 

ramo. 

CONCLUSÕES  

O objetivo geral da pesquisa foi o de 

analisar a literatura sobre a aplicação da 

ferramenta Seis Sigma na indústria alimentícia, 

evidenciando que essa metodologia pode ser um 

instrumento útil para o processo de gestão do 

setor alimentício, possibilitando assim obter 

melhorias significativas no processo de 

produção e ajudar no direcionamento de ações 

para diminuir e evitar desperdícios.  
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É importante destacar que com a 

competição mercadológica acirrada, qualquer 

ganho financeiro se torna significativo dentro da 

margem de lucro das empresas o que mais uma 

vez se faz necessário a abordagem tratada nesse 

estudo. Além disso, outras questões importantes 

para abordar esse assunto estão envolvidas como 

a imagem da organização, a qualidade dos 

produtos, a redução de custos e o uso de métodos 

estatísticos para reduzir falhas. 

Em uma criação de um mapa de co-

ocorrência das palavras-chave mais utilizadas 

pelos autores, encontrou-se que os artigos do 

assunto têm uma relação bem forte com as 

ferramentas Lean, assim como melhoria de 

qualidade, melhoria contínua e melhoria de 

processos, que estão totalmente interligadas com 

os direcionamentos do Seis Sigma, o que mostra 

por onde as pesquisas sobre esse assunto 

caminham. 

A revisão sistemática permitiu ter um 

vislumbre do comportamento de Seis Sigma 

dentro das restrições impostas pelos filtros, 

desenvolvendo um panorama das principais 

fontes, países, metodologias, ganhos reportados, 

dificuldades encontradas, ferramentas e 

palavras-chave.  

Como sugestão para trabalhos futuros pode ser 

analisado o uso de outras bases de dados, 

levando em contas os filtros específicos de cada 

uma, assim como uma mudança no período de 

abrangência dos artigos. 
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RESUMO 

O estudo de Valuation tem se difundido no meio corporativo e no mercado de capitais com a finalidade de determinar o 
valor de ativos, auxiliar nos processos de fusões e aquisições e na gestão e acompanhamento do desempenho das 
organizações, aumentando a assertividade da tomada de decisão. Esse artigo faz uma análise de Valuation na Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG) para investigar se a Pandemia de Covid-19 e as ações governamentais de 
afastamento e restrição da atividade econômica impactou nos resultados e no valor da companhia. O estudo se desenvolve 
a partir do método do Fluxo de Caixa Descontado e da análise dos demonstrativos contábeis da empresa, disponíveis na 
Bolsa de Valores do Brasil (B3) e confirma que, apesar dos contratempos, em função da doença contagiosa, a CEMIG 
apresenta uma trajetória de crescimento sustentado, de competitividade, de qualidade de atendimento a seus clientes e de 
geração de valor para os seus proprietários. 
 

Palavras-Chave: Pandemia. Competitividade.Sustentabilidade e Valuation. 

 

ABSTRACT 

The Valuation study has been disseminated in the corporate environment and in the capital markets with the purpose of 
determining the value of assets, assisting in mergers and acquisitions processes and in the management and monitoring 
of the performance of organizations, increasing the assertiveness of decision making. This article analyzes Valuation at 
Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) to investigate whether the Covid-19 Pandemic and government actions 
to remove and restrict economic activity impacted the company's results and value. The study is developed from the 
Discounted Cash Flow method and the analysis of the company's financial statements, available on the Brazilian Stock 
Exchange (B3) and confirms that, despite the setbacks, due to the contagious disease, CEMIG has a trajectory of sustained 
growth, competitiveness, quality of service to its customers and generation of value for its owners. 
 
Keywords: Pandemic. Competitiveness. Sustainability and Valuation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Sem dúvida que a crise da Pandemia de 

Covid-19 impactou pessoas, empresas e países 

mundo afora. Gottschall (2020) e Geller (2022) 

listam uma série de problemas causados, direta e 

indiretamente pela Pandemia, entre eles, a 

quebra de empresas, o aumento do 

endividamento público, a inflação e o 

desemprego. Forgac (2020) alerta que as 

consequências das ações dos governos na 

pandemia são ainda mais graves e duradouras 

nas sociedades onde há maior centralização de 

poder nas mãos do Estado. Evidentemente que os 

impactos da pandemia sobre as empresas não 

foram homogêneos. Algumas empresas 

inclusive se beneficiaram do isolamento 

compulsório ou voluntário, outras certamente 

foram prejudicadas. Esse artigo pretende 

investigar os impactos da pandemia e das 

medidas governamentais de combate à doença 

em uma empresa do setor energético, em termos 

de resultados e de valuation. Para isso, utiliza a 

Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig 

S.A., como estudo de caso. 

Assaf Neto (2021) afirma que não há um 

procedimento padrão para o cálculo do valor 

econômico de uma empresa e que por mais 

rigorosos que sejam os critérios de avaliação, o 

valor encontrado é estimado e não definitivo. 

Também assegura que a estimativa envolve certa 

subjetividade e influência das expectativas do 

analista. Matelanc, Pasin e Cavalcante (2005) 

asseguram que nenhum modelo de avaliação 

fornece um valor preciso, pois, as decisões que 

afetam as receitas, os custos, os investimentos, 

aliadas às mudanças que alteram a conjuntura 

econômica local e global, modificam esse valor.   

Matelanc, Pasin e Cavalcante (2005) 

afirmam que muitas metodologias de avaliação 

de empresas foram criadas a partir da década de 

1960 e que as mais utilizadas são: o método 

patrimonial, o método do fluxo de caixa 

descontado (FCD), o método dos múltiplos e o 

método de EVA/MVA. Assaf Neto (2021) 

afirma que o fluxo de caixa descontado é o 

método mais utilizado para a avaliação de 

empresas. Ele consiste em descontar a valor 

presente, por uma taxa de desconto que 

considere o risco do investimento, todos os 

fluxos de caixa estimados futuros da empresa. 

Copeland, Koller e Murrin (2002) explicam que 

a importância da abordagem do FCD está em 

orientar a tomada de decisão estratégica, a fim de 

elevar o fluxo de caixa livre futuro da empresa. 

Morehouse (2021) afirma que em uma 

sociedade de livre mercado, o valor de um 

negócio é definido pelo processo de negociação 

entre compradores e vendedores, logo, o 

valuation de empresas calculado por qualquer 

dos métodos de avaliação não necessariamente 

coincide com o preço acordado pelas partes, 

pois, cada um atribui ao ativo negociado um 

valor com base em suas próprias premissas. É 

essa subjetividade que torna comuns as 

diferenças no valor atribuído aos bens 

negociados. Também é importante considerar 

que os modelos de avaliação dependem de 

estimativas futuras inerentemente imprevisíveis. 

Análise do impacto da pandemia de covid-19 no valor de uma empresa do setor energético: o caso da Cemig S.A.
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Por isso, o processo de avaliação de empresas é 

trabalhoso e complexo. Ele exige que o analista 

conheça os fundamentos da organização, como 

sua capacidade operacional e de gestão, e o valor 

de seus ativos e passivos, além da análise e 

compreensão de cenários econômicos, da 

evolução do mercado e da tecnologia, entre 

outros. 

Santos (2005) esclarece que o valuation 

pode ser utilizado para uma ampla gama de 

situações como: aquisição e alienação de ativos 

e de empresas, fusões, captação de recursos, 

herança e partilha de bens, compra e venda de 

ações e participações minoritárias, liquidação 

judicial, abertura e fechamento de capital, 

processos de privatização, concessões e 

parcerias público-privadas (PPP), formação de 

parcerias e joint-ventures, planejamento 

financeiro, análise de viabilidade de 

investimentos e avaliação do desempenho 

econômico e financeiro. 

Esse artigo utiliza o método do fluxo de 

caixa descontado para o cálculo do valor da 

empresa selecionada, além de desenvolver uma 

análise de alguns indicadores econômicos e 

financeiros para identificar tendências e 

examinar as ações da gestão da empresa em face 

da pandemia e de seus desafios estratégicos. 

 O estudo de caso desenvolvido utiliza 

dados e informações da CEMIG S.A., 

disponíveis na Bolsa de Valores B3 e no site da 

empresa para calcular seu valor de mercado e 

desenvolver uma análise de seu desempenho 

recente. 

A CEMIG S.A., objeto do estudo de caso 

desse artigo, é uma das principais companhias de 

energia do Brasil, com atuação em vários estados 

brasileiros e ações negociadas em São Paulo, 

Nova Iorque e Madrid. Segundo o Relatório 

Anual de Sustentabilidade da Companhia 

(CEMIG, 2020), em função das intervenções nas 

políticas de mercado e das iniciativas para 

reduzir a transmissão da Covid-19, no ano de 

2020, houve redução de 3% no consumo 

industrial de gás natural e acréscimos de 20% e 

14%, respectivamente, no consumo do produto 

para os segmentos residencial e comercial. Para 

a energia elétrica, o consumo no segmento 

residencial apresentou um crescimento de 4,2%, 

enquanto os segmentos industrial e comercial e 

serviços apresentaram reduções de 14,4% e 

8,2%, respectivamente, em relação a 2019. 

A análise dos demonstrativos contábeis 

da empresa e a avaliação de seus indicadores 

econômico-financeiros, aliados à aplicação do 

método do FCD possibilitará verificar com mais 

acuidade os impactos da pandemia de Covid-19 

nos resultados da empresa, bem como a 

assertividade das decisões de sua gestão durante 

o período pandêmico. No intrincado cenário 

econômico atual, é imprescindível que as 

empresas elaborem estratégias que considerem 

os desafios do ambiente e que sejam consistentes 

com seus objetivos, além de se empenhar pelas 

melhores práticas de gestão a fim de manter sua 

competitividade. Nesse aspecto, a gestão 

baseada no valor permite uma avaliação 

continuada da consistência das ações gerenciais 
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em relação aos objetivos estratégicos e a 

sustentabilidade da organização. 

Esse artigo tem por objetivo calcular o 

valuation e realizar uma análise econômico-

financeira de uma empresa do setor energético, a 

fim de examinar os impactos da pandemia de 

Covid-19 sobre os resultados da empresa, bem 

como verificar a assertividade das ações 

gerenciais da organização diante do cenário 

ultrajante. 

A pesquisa desenvolvida nesse trabalho 

tem uma metodologia de abordagem quali-

quantitativa, com objetivo de ser explicativa. 

Para Tumelero (2019), a pesquisa explicativa 

identifica fatores que contribuem para a 

ocorrência de um fenômeno e a abordagem 

quali-quantitativa interpreta os significados e 

traduz em números as observações do fenômeno. 

Os procedimentos aplicados nessa 

pesquisa podem ser classificados como: 

bibliográfica, documental e estudo de caso. Em 

primeiro lugar, realiza-se uma pesquisa em obras 

literárias e artigos que abordam o tema avaliação 

de empresas e em seguida são colhidas 

informações reais da empresa, que 

posteriormente servem de estudo de caso para 

aplicação das metodologias de avaliação 

estudadas. 

 

2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Essa seção apresenta a Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). 

2.1 HISTÓRICO E CAPACIDADE 

PRODUTIVA  

A Companhia Energética de Minas 

Gerais foi fundada em 1952 por Juscelino 

Kubitschek, governador do estado naquela data. 

Em 2021, a empresa alcançou a marca de 8,884 

milhões de clientes, um aumento de 2%, em 

relação ao ano anterior. A companhia possui 

mais de 5 mil funcionários e atende a 774 

municípios, em uma área de concessão de 567 

mil km². Além disso, a CEMIG possui 67 usinas 

em operação, com uma capacidade instalada de 

5.746 MW e está presente em 26 estados 

brasileiros, com instalações de geração, 

transmissão e distribuição em alguns desses 

estados. Suas ações são negociadas nas Bolsas de 

Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid 

(CEMIG, 2021).  

2.2 ATUAÇÃO, SEGMENTO, ESTRUTURA 

A atividade principal da CEMIG é o 

serviço público de energia elétrica, através de 

concessão. A classificação setorial, portanto, 

define a CEMIG como uma empresa de energia 

elétrica, onde 97% dessa energia gerada tem 

origem hidráulica e 3% origem eólica. O negócio 

de geração de energia a partir de fontes 

fotovoltaicas, apesar de participação ainda 

insignificante, tende a crescer nos próximos 

anos, conforme a estratégia da companhia. Em 

2021, a receita da empresa ultrapassou 7,1 

bilhões de reais, valor equivalente a 0,82% do 

PIB brasileiro (CEMIG, 2021). 
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3 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 

SUA UTILIDADE PARA A ANÁLISE 

A análise da situação econômico-

financeira de uma empresa, bem como o cálculo 

de seu valuation dependem das informações 

disponíveis no Balanço Patrimonial, na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

e na Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), 

além de informações de investimentos e de 

mercado da empresa, e análise de tendências 

econômicas e tecnológicas. As demonstrações 

financeiras estão disponíveis no site da Bolsa de 

Valores B3 e as demais informações relevantes 

resultam de pesquisas no site da empresa e nos 

sites especializados. A seção seguinte apresenta 

os principais demonstrativos utilizados no 

trabalho de análise e de valuation. 

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL 

Para Iudícibus, Martins & Gelbcke 

(2003), o Balanço apresenta a posição 

patrimonial e financeira da empresa em um 

determinado momento. No caso desse trabalho, 

essas informações compreendem os anos de 

2019 a 2021. A partir do Balanço é possível 

extrair informações sobre as fontes de capital da 

empresa e os investimentos executados na 

estrutura e na operação da mesma. 

 

 

 

 

3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 

EXERCÍCIO (DRE) 

Para Ross et al. (2013), a DRE mostra o 

desempenho da organização em determinado 

exercício, normalmente no trimestre ou no ano. 

A DRE apresenta as receitas, os custos, 

as despesas e os impostos pagos pela empresa 

durante o exercício e subtrai esses itens da 

receita para apurar o resultado líquido do 

exercício. 

Nesse trabalho, a DRE é utilizada para se 

calcular a alíquota média de Imposto de Renda 

(IR) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSSL) 

da empresa, bem como as despesas financeiras 

médias e a progressão de seus resultados ao 

longo dos anos de análise. A partir das 

informações da DRE e da depreciação obtida da 

Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é 

possível calcular o fluxo de caixa livre da 

empresa no triênio imediatamente anterior à 

análise. 

3.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE 

CAIXA (DFC) 

A observação das informações contidas 

na DFC permite entender a capacidade de 

geração de caixa e de equivalentes de caixa da 

empresa, por meio de seus pagamentos e 

recebimentos em dinheiro. Em outras palavras, a 

análise da DFC revela a capacidade da empresa 

em pagar os desembolsos relativos às suas 

operações e seus investimentos e a possibilidade 

de crescimento futuro. 
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A DFC mostra a evolução do fluxo de 

caixa das operações, dos investimentos e dos 

financiamentos, conforme se segue: 

 Fluxos de Caixa das Operações: 

apresenta o caixa proveniente da venda 

de bens e serviços menos o desembolso 

necessário para que os mesmos sejam 

produzidos e vendidos. 

 Fluxos de Caixa de Financiamentos: 

apresenta os recursos obtidos de 

diferentes fontes para sustentar o 

desembolso relativo à aquisição de 

capital (estrutura de produção), como os 

equipamentos e as instalações 

necessárias para manter a operação. 

 Fluxos de Caixa dos Investimentos: 

apresenta os fluxos de caixa associados 

a atividades de aplicação de recursos com 

a finalidade de se obter retornos futuros. 

3.4 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Para Assaf Neto (2014), a análise 

econômico-financeira tem como finalidade 

entender a situação atual da organização, bem 

como realizar prognósticos de sua situação e de 

tendências futuras. Essa análise pode ser feita a 

partir da observação da evolução das vendas, dos 

custos e despesas, dos investimentos e da 

geração de caixa operacional da empresa, bem 

como a partir de índices econômico-financeiros. 

Os índices econômico-financeiros se dividem 

em quatro grupos: os indicadores de liquidez e 

atividade, que permitem analisar a capacidade de 

pagamento e a solidez financeira da organização; 

os indicadores endividamento e estrutura, que 

permitem analisar a composição de sua estrutura 

de capital e a proporção de dívidas ou de recursos 

próprios que a organização utiliza; e os 

indicadores de rentabilidade, que permitem 

avaliar o retorno dos investimentos executados 

pela organização.  

Para Brigham & Ehrhardt (2016), os 

índices de rentabilidade mostram os efeitos 

combinados da liquidez e da gestão dos ativos e 

da dívida sobre os resultados da empresa. 

Nesse trabalho, os autores optaram pela 

análise dos resultados econômico-financeiros da 

companhia, a partir da observação de suas 

demonstrações contábeis ao invés do cálculo dos 

indicadores. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Essa seção desenvolve a análise dos 

resultados da avaliação, a partir dos dados da 

empresa. 

4.1 ANÁLISE DO VALOR DA EMPRESA 

A determinação do valor de uma empresa 

é uma atribuição um tanto quanto complexa. As 

premissas envolvidas no cálculo do valor 

empresarial são diversas e as estimativas de 

tendências econômicas e de mercado são 

subjetivas e dependem da experiência e do 

estado de espírito do analista. Apesar disso, a 

qualidade da análise depende do rigor técnico 

conceitual e da adoção de critérios confiáveis 

para as premissas e estimativas. Nas subseções a 

seguir este trabalho promove a análise da 
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CEMIG pelo método patrimonial e do fluxo de 

caixa descontado. 

4.1.1 Análise pelo Método Patrimonial 

O valor de uma empresa pode ser 

calculado tendo por base a evolução do seu 

patrimônio líquido e apesar dessa abordagem ser 

simples e de fácil análise, sua desvantagem é 

utilizar o valor histórico dos ativos. Isto é, a 

avaliação pelo Valor Patrimonial desconsidera a 

capacidade de geração de resultados futuros do 

negócio  

Martelanc, Pasin e Pereira (2009) 

afirmam que como a avaliação patrimonial se 

baseia em informações dos demonstrativos 

contábeis de anos passados, ela não considera a 

continuidade da empresa e nem sua capacidade 

de evolução, apesar de mostrar a progressão 

recente do patrimônio dos sócios. 

A  Figura 1 apresenta a evolução dos valores 
patrimoniais da CEMIG entre os anos de 2019 e 
2021, o que compreende o exercício exatamente 
anterior à pandemia e após a doença. 

 
FIGURA 1 - Patrimônio Líquido Consolidado. 
 

 
 
FONTE - Elaborado pelos Autores. 
 

Observa-se que não há grandes variações 

do ativo imobilizado e do intangível nesses três 

anos retratados. Entretanto, há uma redução do 

endividamento da empresa, especialmente no 

ano de 2021, ao mesmo tempo em que seu 

patrimônio líquido cresce. Isso indica uma opção 

da gestão da companhia por se financiar com 

capital próprio. 

A Figura 2 apresenta o cálculo do 

EBITDA da empresa. Nela é possível observar 

um crescimento na capacidade de geração de 

caixa de suas operações, tanto na moeda 

corrente, quanto na comparação com sua receita 

(Margem EBITDA). Isso revela sua capacidade 

de geração de valor, mesmo em tempos de 

Pandemia e principalmente com a retomada da 

atividade econômica em 2021. 

 
FIGURA 2 – Cálculo do EBITDA. 
 

 
 

FONTE - Elaborado pelos Autores. 

 
4.1.2 Análise pelo Método do Fluxo de Caixa 

Descontado (FDC) 

A avaliação pelo método do FDC é a 

mais importante dentre os métodos de 

determinação do valuation. O método consiste 

em trazer a valor presente a capacidade da 

empresa em gerar riquezas no futuro, mediante 

uma taxa de desconto que equivale ao custo do 

capital da empresa, denominada WACC 

(Weigthed Average Cost of Capital). Isso 

significa que no método do Fluxo de Caixa 

Descontado, o valuation é calculado com base 
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nos investimentos realizados nos ativos 

operacionais e no custo do capital da empresa, 

que considera os riscos do empreendimento. 

Dessa forma, o método FCD calcula o valor da 

empresa a partir de sua capacidade futura de 

gerar riqueza para seus proprietários. 

A Figura 3 apresenta o cálculo do custo 

do capital da CEMIG, a partir dos valores médios 

de empréstimos e financiamentos e do 

patrimônio líquido da companhia. De um total de 

R$ 31,4 bilhões de capital médio nos três anos 

analisados, 43,69% são capitais de terceiros e 

56,31% capitais próprios. Como o custo do 

capital de terceiros, já considerando o benefício 

fiscal do Imposto de Renda e Contribuição 

Social, é de 14,78% a.a. e o custo do capital 

próprio calculado pelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) é de 13,35% a.a., o custo de 

capital médio da companhia foi calculado em 

13,98% ao ano. Esse valor é então utilizado para 

descontar os fluxos de caixa futuros projetados 

da empresa para o cálculo de seu valuation. 

  

FIGURA 3 – Cálculo do WACC. 

 

 
 
FONTE - Elaborado pelos Autores. 

A Figura 4 apresenta os parâmetros e as 

premissas adotadas na projeção do fluxo de caixa 

livre da empresa analisada. São utilizados como 

base de cálculo, o resultado operacional e a 

depreciação dos ativos da empresa em 2021. 

Também são adotados como premissas a 

variação média do investimento em imobilizado, 

intangível e capital de giro, e ainda, um 

crescimento médio de 2% nos próximos cinco 

anos projetados (período previsível) e de 1% 

para a perpetuidade da companhia. Com esses 

dados é possível projetar o fluxo de caixa livre 

futuro da empresa e proceder ao cálculo do 

valuation. 

 

FIGURA 4 – Premissas de cálculo. 
 

 
 

FONTE - Elaborado pelos Autores. 
 

A Figura 5 apresenta os fluxos de caixa 

futuros projetados para a CEMIG, com base nas 

premissas de projeção de crescimento das 

vendas, bem como seus custos, despesas e 

tributação, a partir do ano de 2022. Ao se 

descontar os fluxos projetados, tanto do período 

previsível quanto da perpetuidade, encontra-se o 

valor aproximado de R$ 25 bilhões, que é 

bastante próximo ao valor de mercado das ações, 

Capital de Terceiros Valores* 
 Empréstimos e Financiamentos  2.090.232,33        
 Empréstimos e Financiamentos  11.629.951,67      
Total de Capital Terceiros 13.720.184,00      

WCT = Participação percentual de capital de terceiros 43,69%

Capital Próprio Valores* 
 Patrimônio Líquido Consolidado  17.680.539,33      
Total de Capital próprio 17.680.539,33      

WCP = Participação percentual de capital próprio 56,31%

Custo do Capital de Terceiros Valores* (WCT x CCTL) 

 Despesas Financeiras  -2.764.578,67
Alíquota média de IR e CSSL 26,63%

Custo Bruto do Capital de Terceiros 20,15%
CCTL  = Custo líquido do capital de terceiros 14,78%

Custo do Capital Próprio Valores* 
1) Taxa Livre de Risco 1,91%
2) Taxa de Retorno do Mercado 15,00%
3) Prêmio pelo risco 13,09%
4) Coeficiente Beta 1,09
5) Inflação embutida 6,00%
6) Risco País 3,17%
CCP = Custo do Capital Próprio 13,35% (WCP x CCP )

13,98%

7,52%

6,46%
WACC

+

DADOS DO ANO BASE: 2021
Resultado Operacional 4.955.759

Depreciação 998.798

PREMISSAS:

Var. Investim. Imobilizado 12.126         
Var. Investim. Intangível 1.143.389    
Ativo Cíclico 806.338       
Passivo Cíclico 400.930       

Imp. de Renda/Contr. Social 26,63%

Wacc = 13,98%

g (Taxa de crescimento) = 1,0%

(Ano) %

2022 2,00%

2023 2,00%

2024 2,00%

2025 2,00%

2026 2,00%

Indicadores de Crescimento (IC)
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apresentado na figura 6. Isso confirma a eficácia 

do método do FCD em definir o valor de 

empresas, desde que as premissas adotadas 

sejam coerentes e fidedignas. 

 
FIGURA 5 – Premissas de cálculo. 
 

 
 
FONTE - Elaborado pelos Autores. 
 

4.1.3 Valor de Mercado da Empresa  

O valor de mercado de empresas de 

capital aberto levando em consideração os 

preços de suas ações é calculado pelo produto da 

quantidade de ações que circulam no mercado e 

seu preço (Número de Ações x Preço das Ações). 

A figura 6 mostra o valor de mercado da 

CEMIG, calculado a partir do preço de suas 

ações no dia 5 de agosto de 2022. A figura 

também apresenta o valor de mercado estimado 

por analistas no começo de agosto de 2022. 

Observa-se que esses valores são muito 

próximos. 

Assim, a aplicação do método do FCD, a 

partir das premissas adotadas, alcançou o valor 

de R$ 25 bilhões. Por outro lado, o cálculo do 

valor de mercado, a partir do valor das ações no 

começo de agosto de 2022, alcançou a cifra de 

R$ 23,3 bilhões e o valor de mercado projetado 

pelos analistas da InvestNews (2022) é de R$ 

30,8 bilhões. 

 
FIGURA 6 - Valor de mercado da CEMIG. 
 

 
 
FONTE- Elaborado pelos Autores e InvestNews (2022). 
 

Apesar da diferença da ordem de 23% 

entre o valor calculado pelo método FCD e o 

valor de mercado atribuído pelos analistas, cabe 

ressaltar que a projeção do FCD calculado nesse 

trabalho considerou uma expansão da receita da 

companhia de 2% ao ano nos próximos cinco 

anos e de 1% de crescimento no período da 

perpetuidade, projeções bastante conservadoras, 

se considerado um crescimento médio acima de 

8% no lucro consolidado nos últimos anos. 

Porém, se adotadas as taxas de crescimento de 

3% e 2%, respectivamente para o período 

previsível e para o período contínuo 

(perpetuidade), o valor da companhia calculado 

pelo método FCD alcança R$ 27,6 bilhões, o que 

aproxima bastante do valor de mercado 

calculado pelos analistas da InvestNews, com a 

diferença de resultados da ordem de 11%. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cálculo do valuation de uma empresa é 

uma prática bastante relevante por servir de base 

em transações como fusões, aquisições, compra 

e venda de ações, cálculo de participações no 

CEMIG Dados de 2021

Número de ações ON: 360.768.393 em dez/2021

Número de ações PN: 1.442.098.974 em dez/2021

Preço da ação ON: 17,86 em 05/08/2022

Preço da ação PN: 11,70 em 05/08/2022

Valuation (calculado FCD): 25.024.009 em 05/08/2022

Valor de Mercado das ações: 23.315.881 em 05/08/2022

Valor de Mercado das ações (analistas): 30,839 bilhões em 09/08/2022
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controle acionário, abertura ou fechamento de 

capital, formação de parcerias, entre outras 

situações. Também é possível utilizar os 

métodos de valuation para orientar a tomada de 

decisão assertiva por parte da gestão, a fim de 

gerar valores aos proprietários de uma 

organização. A gestão com base no valor permite 

à gestão conhecer melhor as tendências 

econômicas e de mercado, sendo, portanto, uma 

ferramenta significativa de autoanálise. 

 Conforme apresentado nesse trabalho, o 

cálculo do valuation a partir do método do Fluxo 

de Caixa Descontado não elimina 

completamente as subjetividades do analista, 

entretanto, as projeções são realizadas a partir do 

rigor técnico da teoria de Finanças, o que lhe 

garante confiabilidade. Por outro lado, a análise 

da evolução das receitas, custos e despesas, e do 

EBITDA da empresa permite ao gestor entender 

a situação atual da empresa, bem como as 

tendências e as consequências do contexto 

econômico, de mercado e das decisões 

anteriormente efetivadas. 

A análise econômico-financeira da 

CEMIG e o cálculo de seu valuation pelo método 

do fluxo de caixa descontado mostrou que a 

companhia não teve seus resultados 

efetivamente afetados pela Pandemia do Covid-

19. Tanto a receita de vendas, quanto o lucro 

consolidado e o EBITDA não foram afetados de 

forma significativa pela crise sanitária. Os 

segmentos de mercado industrial e comercial e 

de serviços apresentaram redução das vendas no 

auge da pandemia em 2020, porém, com 

recuperação significativa já em 2021. Já o 

segmento de mercado residencial da companhia 

apresentou crescimento de vendas em 2020, 

bastante provavelmente em função da população 

consumidora passar mais tempo em casa durante 

o período mais crítico da doença, o que 

certamente eleva o consumo de energia elétrica.  

De forma geral, a análise do desempenho 

econômico-financeiro da CEMIG, a partir de 

suas demonstrações contábeis, permitiu 

confirmar a capacidade de gestão da empresa em 

produzir resultados bastante satisfatórios para 

seus acionistas, além de gerar empregos e 

atender à demanda de mercado de seus clientes. 
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RESUMO 

Muito se aprende ensinando aos idosos alunos da EJA, este artigo pautou-se na alfabetização e letramento desses idosos 
e os vários fatores dificultadores, a eles e, também aos educadores envolvidos nesta teia, que é o processo 
ensino/aprendizagem. Através da metodologia de pesquisa de revisão bibliográfica dos mais diversos autores da área, 
pôde-se trazer a luz dos dias de hoje, os anseios dos educandos em inserir-se neste mundo letrado – para fugir inclusive 
dos preconceitos existentes na sociedade aos adultos analfabetos e que, promovem exclusão e desigualdade social – para 
aprender, ampliar conhecimentos ao longo da vida com dignidade e autonomia. A EJA é direito e não mera questão de 
oportunidade ou chance, ou seja, concepção compensatória, dada a população em questão, devendo estar disponível a 
todos os interessados, garante nossa Constituição. A Educação Popular vem como postura libertadora, dialógica, baseada 
na realidade do educando e com base política estimuladora de transformações sociais, justiça, igualdade e felicidade, 
valorizando os saberes prévios na construção de novos saberes. A autora sugeriu algumas estratégias singelas para a 
aprendizagem significativa, no sentido de aguçar outros autores em novas produções sobre este tema tão vasto. Importante 
é, aos idosos, ações que promovam suas aquisições de novos saberes, incluindo aqueles advindos das novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC’s), lembrando que para o desenvolvimento educacional, três elementos sempre 
estarão presentes: o sujeito do aprendizado, o agente educador e os saberes objetivados aos recursos de aprendizagem. 
Vamos navegar neste mar de conhecimentos! 
 
Palavras-chave: EJA: Alfabetização e Letramento. Educação Popular e Aprendizagem Significativa. Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC).  
 

ABSTRACT 
 

Much can be learned by teaching senior EJA students. This article was based on the literacy of these elderly people and 
on the various complicating factors, for students and teachers, in the teaching/learning process. Through the research 
methodology of bibliographic review of the most diverse authors in the area, it was possible to bring to light today, the 
desires of students to learn and expand knowledge throughout life with dignity and autonomy, in addition to inserting 
themselves in this world literate – to even avoid prejudice, which results in exclusion and inequality. EJA is a right and 
not just a matter of opportunity or chance. That is, it is not a compensatory concept, given to the population in question, 
but must be available to all interested parties, as guaranteed by the Constitution. Popular Education comes as a liberating, 
dialogical posture, based on the reality of the student and with a political base that stimulates social transformations, 
justice, equality and happiness, valuing previous knowledge in the construction of new knowledge. The author suggested 
some simple strategies for meaningful learning, in order to encourage other authors in new productions on this vast topic. 
It is important, for the elderly, actions that promote their acquisition of new knowledge, including those arising from the 
new Information and Communication Technologies ((ICTs),), remembering that for educational development, three 
elements will always be present: the subject of learning, the educating agent  and the knowledge objectified to the learning 
resources. Let s navigate this sea of knowledge! 

 
Keywords: EJA. Literacy and literacy. Popular Education. Information and Communication Technology. Meaningful 
learning. 
 
 
  

71



 Dificuldades na alfabetização e letramento de jovens e adultos com 60 anos ou mais na EJA   

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.22 , n.1, p. 72-91, 2022   

1 INTRODUÇÃO  
 

Instigante e desafiadora são: a 

metodologia de trabalho na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e, as dificuldades 

existentes na alfabetização e letramento de 

adultos a partir dos sessenta anos, 

principalmente àquelas advindas dos avanços 

tecnológicos. Este tema está embasado nas 

diferentes formas de construção de saberes 

para a vida e, na percepção das diferenças e 

dificuldades entre alfabetizar e letrar os jovens 

em relação aos idosos a partir dos 60 anos pela 

perspectiva do olhar docente. Nas diretrizes da 

EJA há o chamamento para essa questão, 

mencionando o fato de que, na população 

brasileira, os idosos começam a representar um 

número muito significativo e, também que 

tenderão a representar, cada dia mais, visto que 

houve um aumento na expectativa de vida. 

Portanto, um envelhecimento considerável de 

um contingente da população.  

Decorrente disto, o Brasil começa a 

compreender a importância de se preocupar 

com a qualidade de vida e com os direitos dos 

brasileiros com 60 anos ou mais, haja vista a 

aprovação do Estatuto do Idoso (BRASIL, 

2008). 

Ainda hoje, em nosso país, vemos que 

o índice de analfabetismo entre os idosos é 

elevado. Mesmo com a atuação da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) é alarmante o 

resultado das pesquisas oficiais – PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio), que apontou a taxa de 20,4% em 

2016 entre as pessoas de 60 anos ou mais 

(BRASIL, 2016). Desta forma, estudar os 

fatores que impossibilitam o desenvolvimento 

educacional desta classe de cidadãos é 

importante para que seja possível, alcançar a 

meta do Plano Nacional de Educação (PNE) 

que é a erradicação do analfabetismo até o ano 

de 2024. 

Assim, a investigação, identificação e 

análise dos fatores que propiciem dificuldades 

para, na EJA, alfabetizar os cidadãos da 

terceira idade foi o objetivo deste trabalho. 

Para tanto, discutiu-se a importância da EJA 

nos contextos histórico, socioeconômico, 

político e cultural, apontando os fatores 

dificultadores que impedem o cumprimento da 

meta analfabetismo zero para 2024, bem como 

se sugestionou abordagens metodológicas para 

a práxis educativa na alfabetização e 

letramento de idosos, justificando-se, portanto, 

esta produção. 

 

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
NO BRASIL: UM ENFOQUE NOS IDOSOS  
 

O Ministério da Educação (ME) em 

seu Documento Base Nacional (DBN) sobre os 

desafios da EJA no Brasil, relata em seu item 

1 que “diante do quadro diagnóstico que se 

apresenta da educação de jovens e adultos 

(EJA) no Brasil, muitos desafios devem ser 

enfrentados” (BRASIL, 2008). Interessante 

notar também, que no item 2 do mesmo 

documento, o Ministério da Educação afirma 

que: 
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Abordar a concepção ampliada 
de educação de jovens e 
adultos, que entende educação 
como direito de aprender, de 
ampliar conhecimentos ao 
longo da vida, e não apenas de 
se escolarizar. Em outras 
palavras, os adultos passam a 
maior parte da sua vida nesta 
condição, e muitas são 
certamente as situações de 
aprendizado que vivenciam em 
seus percursos formativos 
(BRASIL, 2008). 

 
Diante desta afirmação, abordou-se o 

questionamento sobre o que é fator dificultador 

para que se concretize a alfabetização e 

letramento dos indivíduos da terceira idade. 

Vejamos estas questões: A aprendizagem do 

jovem e do adulto idoso é igual? A resposta é 

NÃO!  E por que não? Em que difere o 

aprendizado? O fator idade é tudo? Para esta, a 

resposta também é “não”, então, o que se 

pretendeu com esta pesquisa foi sugerir 

prováveis medidas para responder: Como e 

quais os métodos e estratégias adequados para 

proporcionar o aprendizado do idoso no 

contexto da EJA? Estimulante será viajar pelo 

artigo e, encontrar ideias para que esses fatores 

dificultadores possam ser minimizados ou 

eliminados no processo de construção de 

conhecimento dos sujeitos envolvidos. 

Visto que a erradicação do 

analfabetismo é diretriz primeira do PNE e, 

portanto, imprescindível investigar a atuação 

dos agentes envolvidos (educadores, 

educandos, demais colaboradores da educação, 

comunidade, governo) de forma que 

proporcionem a apropriação do conhecimento 

de maneira estimulante ao idoso, 

principalmente no contexto dos avanços 

tecnológicos, que se apresenta ainda como 

ponto de certa resistência. Em contrapartida, 

aos jovens, este aprendizado é natural. Eis aqui 

um dos primeiros desafios encontrados pelos 

docentes na EJA, corroborando tem-se em 

Woiciechowski (2013, p.8) que “o incentivo e 

a vontade são, portanto, o combustível 

necessário para a volta dos brasileiros e 

brasileiras da terceira idade ao espaço escolar”. 

O conhecimento empírico da 

pesquisadora em salas de aula de EJA por 14 

anos foi relevante para o desenvolvimento 

deste tema no contexto de que a educação é 

para todos e que as dificuldades existentes 

devem ser solucionadas, para que se atinja a 

igualdade de direito à educação, Paula e 

Oliveira (2012, p. 30) afirmam que, “a EJA 

tem sido apontada como campo estratégico e 

tem ganhado novas dimensões para fazer 

frente à exclusão e à desigualdade social, 

sendo entendida como uma via para construção 

de uma sociedade mais justa, democrática e 

sustentável”.DBN(BRASIL,2008) corrobora 

com esta justificativa em seu item 13:  

Por um lado, a existência de 
idosos que não se 
escolarizaram, ou nem se 
alfabetizaram, no país, ainda 
responde por grande parte do 
contingente não-alfabetizado. 
Por outro, a concepção do 
aprender por toda a vida exige 
repensar políticas que 
valorizem saberes da 
experiência dos que, não mais 
vinculados ao trabalho, podem 
continuar contribuindo para a 
produção cultural, material e 
imaterial da nação brasileira, 
com dignidade e autonomia, 
mudando-se a tendência 
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histórica de relegá-los ao ócio 
e a atividades pouco criativas e 
que não possibilitam assumir 
compromissos sociais com o 
legado de uma vida, na 
transmissão da herança cultural 
(BRASIL, 2008). 

 
Segundo a PNAD-Contínua sobre 

educação, “no Brasil, em 2016, 1,7 milhão de 

pessoas frequentavam cursos de Alfabetização 

e Educação de Jovens e Adultos EJA 

(BRASIL, 2016).” Portanto, com o intuito de 

instigar os interessados neste assunto, para 

novas pesquisas que sejam capazes de 

proporcionar estratégias adequadas ao 

incentivo dos idosos, na participação ativa do 

processo de enriquecimento e aperfeiçoamento 

de suas aprendizagens, como cidadãos 

conscientes na sociedade. 

 
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EJA NO 

BRASIL E SUA LEGISLAÇÃO 
 

A evolução histórica da EJA no 

Brasil, citada em várias literaturas, menciona 

que o processo de alfabetização de adultos se 

iniciou com a catequização dos índios por volta 

de 1549, pelos jesuítas, apenas no sentido de 

aculturar os povos existentes e, instruir para os 

ofícios de tecelão, ferreiro, pedreiro, dentre 

outras atividades que não requeriam saberes 

mais elaborado.  Atendiam-se aí apenas as 

aspirações governamentais (NÓBREGA, 

2006; DI PIERRO, JOIA e RIBEIRO, 2001; 

PAULA e OLIVEIRA, 2012).  

Já em 1879, o legislador Leôncio de 

Carvalho, favorável à proposta de oferecer 

escolas destinadas a atender adultos, liderou 

uma campanha de educação de adultos com 

remuneração para os professores, pois naquele 

ano, 80% da população brasileira eram 

analfabetos, gerando um sentimento de 

vergonha nacional nos intelectuais brasileiros 

diante da política internacional de educação 

(NÓBREGA, 2006, p. 44). 

Foi no período do Estado Novo 

(1937-1945) que a educação para o público 

adulto apresentou cunho operacional com 

aplicação industrial e responsabilização do 

Estado, visto o crescente processo de 

industrialização e reconfiguração política no 

Brasil, surgindo aí políticas mais efetivas, 

ações e programas governamentais com 

redefinição de paradigmas educacionais cada 

vez mais progressistas e inclusivos. A criação 

do Fundo Nacional de Ensino Primário (1942), 

do Serviço de Educação de Adultos e da 

Campanha Nacional de Educação de Adultos 

(1947), da Campanha de Educação Rural 

(1952) e Campanha de Erradicação do 

Analfabetismo (1958), foram alguns exemplos 

(PAULA e OLIVEIRA, 2012; DI PIERRO, 

JOIA e RIBEIRO, 2001). 

Neste período, através da Campanha 

Nacional de Educação de Adultos, Di Pierro, 

Joia e Ribeiro (2001, p. 59), afirmam que, 

“reforçou-se o caráter de política 

governamental que exprimia o entendimento 

da educação de adultos como peça 

fundamental na elevação dos níveis 

educacionais da população em seu conjunto”.  

De acordo com Paula e Oliveira 

(2012), entre 1958 e 1964 houve o avanço de 
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um movimento crítico no âmbito das políticas 

sociais e:  

 
O analfabetismo deixa de ser 
compreendido como causa e 
passa a ser interpretado como 
um dos efeitos do 
subdesenvolvimento e das 
desigualdades 
socioeconômicas. As 
contribuições de Paulo Freire 
ganham visibilidade com a 
elaboração do Plano Nacional 
de Alfabetização de Adultos 
(PAULA e OLIVEIRA, 2012, 
p. 18). 

 
A primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional foi a nº 4.024/61, 

definindo que a educação é um direito de 

todos, onde o Estado tomou para si a obrigação 

do ensino, assumindo um papel centralizador 

através de um sistema único de ensino. Esta 

Lei estruturou o sistema de ensino nacional 

brasileiro e instituiu a obrigatoriedade de 

educação de quatro anos no ensino básico.  

Em 1967, já sob a Ditadura Militar, o 

governo federal criou o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), um 

programa de âmbito nacional, voltado para 

oferta de alfabetização a amplas parcelas dos 

adultos analfabetos de 15 a 35 anos, nas mais 

variadas localidades do país. Interessante é que 

foi concebido como uma ação que se 

extinguiria depois de resolvido o problema do 

analfabetismo, mas o Mobral tinha baixa 

articulação com o sistema de ensino básico. E 

ao longo dos anos 1970 diversificou sua 

atuação visando sua sobrevivência, visto que 

apresentava números inconsistentes como 

resultado e, também, seus alunos apresentavam 

insuficiência do domínio rudimentar da escrita, 

comprovado no Censo de 1980 que indicou 

aumento de 540 mil pessoas no número 

absoluto de adultos analfabetos (DI PIERRO, 

JOIA e RIBEIRO, 2001; NÓBREGA, 2006; 

CUNHA e XAVIER; PAULA e OLIVEIRA, 

2012). 

 Com a ampliação industrial 

aumentaram as exigências de um trabalhador 

com maior preparo na manipulação de 

máquinas, assim a educação para o povo em 

geral, passou a ser valorizada, pois as 

indústrias exigiam o domínio de técnicas de 

leitura e escrita, indo muito além da escrita do 

próprio nome. Com a Lei da Reforma nº 

5.692/71 que apenas realizou ajustes a lei 

anterior como a extensão da educação básica 

obrigatória para 8 anos, estabeleceu-se uma 

aproximação da EJA com o ensino primário e 

médio e, apresentou-se uma tendência 

produtivista da educação como elemento útil 

ao sistema capitalista, nasce o modelo de 

ensino supletivo, que abrangeu as necessidades 

de atender, desde a iniciação no ensino de ler, 

escrever e contar e a formação profissional. O 

Mobral desacreditado, nos meios políticos e 

educacionais, foi extinto em 1985, 

considerando-se que o fraco desempenho 

alcançado pelos programas de alfabetização de 

adultos eram resultados – sobretudo, do 

fenômeno da regressão por desuso das técnicas 

de leitura e escrita (DI PIERRO, JOIA e 

RIBEIRO, 2001; NÓBREGA, 2006; CUNHA 

e XAVIER; PAULA e OLIVEIRA, 2012). 
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Em novembro de 1985 foi criado a 

Fundação Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos, que ficou conhecida pela sigla 

Educar, ligada ao Ministério da Educação e 

pretendia, novamente, erradicar ou reduzir 

significativamente o analfabetismo em médio 

ou longo prazo, através da inclusão da 

população analfabeta nas redes oficiais de 

ensino, a Fundação Educar organiza para 1990 

o Ano Internacional de Alfabetização que 

acabou não progredindo, pois, foi extinta pelo 

governo Collor – em 12 de abril de 1990 – que 

não tomou a alfabetização como prioridade. A 

partir daí ocorre ausência do Governo Federal 

como articulador nacional e indutor da política 

de EJA no Brasil (DI PIERRO, JOIA e 

RIBEIRO, 2001; NÓBREGA, 2006; 

PEREIRA, 2008). 

Com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, na seção que trata da 

Educação o artigo 205 diz que “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho” (BRASIL, 1988). Assim, a 

responsabilidade pela educação básica torna 

novamente ao Estado, conforme seu artigo 208 

e inciso primeiro, “O dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia 

de: ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria” (BRASIL, 1988). 

Em dezembro de 1996 é promulgada 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de nº 9.394/96 reafirmando os 

preceitos da Constituição Federal de 1988, 

além de reconhecer a EJA como modalidade da 

educação, integrando-a ao sistema regular de 

ensino, com garantias de sua especificidade 

quanto ao atendimento a ser oferecido 

(PAULA e OLIVEIRA, 2012, p. 28). 

 
2.2  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO  
 

Tão abrangente é este tema, nos dias 

atuais, que muitos são os autores que tratam de 

estudá-lo, fornecendo com isto uma bagagem 

rica em informações adequadas a pesquisas 

futuras. Para este artigo, o Documento Base 

Nacional (DBN) sobre os desafios da EJA no 

Brasil foi analisado e discutido aqui, por tratar-

se de documento oficial apresentando a 

importância e as diretrizes voltadas para a EJA, 

já em seu item três relata: 

Tratar a EJA como direito 
significa reafirmar a 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, de 1948, 
para a qual a educação 
constitui direito fundamental 
da pessoa, do cidadão; mais do 
que isto significa criar, 
oferecer condições para que 
esses direitos sejam, de fato, 
exercidos. Desde o final da 
primeira metade do século XX, 
os sistemas nacionais de 
educação vêm decidindo seus 
rumos e filosofia a partir da 
prioridade política assumida 
por todos os Estados-nação que 
assinaram a referida 
Declaração. Entre nós, 
brasileiros, só em 1988 o 
direito à educação para todos 
voltou à Constituição Federal, 
devendo-se abandonar, 
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portanto, qualquer lógica de 
oferta de atendimento como 
“oportunidade” e “chance” 
outorgadas à população. Como 
direito, a EJA é inquestionável 
e por isso tem de estar 
disponível para todos, como 
preceituado pela Constituição 
Federal (BRASIL, 2008). 

 

De acordo com o DBN evidencia-se a 

importância e, também a obrigação do Estado 

em suprir tal área da educação como política 

pública séria e efetiva.  

Quanto ao processo educativo, a 

Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

em seu documento Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos de 1990, estende ao 

mundo todo, o compromisso de proporcionar 

oportunidades básicas de aprendizagem 

focando a compreensão de que a educação é 

um direito universal. Um plano de ação foi 

concebido como referência que desafiou os 

profissionais que atuam na educação, a 

sociedade de maneira geral – em menor 

alcance – a propor e implementar processos 

educativos que se orientem por um conceito 

ampliado de educação abrangendo 

características como: reafirmação do direito a 

educação para todos; reconhecimento de que a 

educação acontece ao longo da vida e não 

somente num período específico do 

desenvolvimento do ser humano; o 

reconhecimento da educação como algo maior 

que simplesmente os processos de 

escolarização, acontecendo em diferentes 

âmbitos da sociedade; a centralidade do sujeito 

e processos de aprendizagem (PAULA e 

OLIVEIRA, 2012, p. 23-24). 

Interessante que, mesmo com as 

declarações sobre a importância da erradicação 

do analfabetismo, o processo de alfabetização, 

de acordo com a Unesco (2016, p. 13), “é 

essencial para o desenvolvimento de outras 

habilidades; portanto, 65% dos países 

identificaram o analfabetismo como um fator 

importante que impede a aprendizagem e a 

educação de adultos de causarem um impacto 

maior na saúde e no bem-estar”. A influência 

se dá também, no emprego e no mercado de 

trabalho, bem como na vida social, cívica e 

comunitária. Mas, mesmo assim, segundo o 

Relatório Global sobre Aprendizagem e 

Educação de Adultos - GRALE III a UNESCO 

(2016) afirma: 

A maioria dos países não 
alcançou a meta da Educação 
para Todos, de atingir 50% de 
melhoria nos níveis de 
alfabetização de adultos até 
2015. Atingir proficiência em 
alfabetização e em habilidades 
básicas para os adultos 
permanece sendo uma alta 
prioridade na grande maioria 
dos países, independentemente 
de seu status de renda 
(UNESCO, 2016, p. 8). 

 
Ora, se há programas e processos de 

alfabetização tão bem elaborados, porque não 

se atingiu a meta traçada para o ano de 2015? 

Esta dificuldade em reduzir o número de 

analfabetos no país, decorre muitas vezes, das 

práticas da escola regular com seus tempos e 

espaços rigidamente delimitados; da 

precariedade material e pedagógica em que os 

programas se desenvolvem; da insistência em 
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algumas escolas em manter similaridade ao 

ensino regular infanto-juvenil; da rigidez da 

seriação e grades curriculares obrigatórias – 

estas limitam a criatividade de educadores e 

educandos – que dificultam a combinação de 

processos de formação geral e profissional (DI 

PIERRO, 2001, p.58; 73). 

É apontada também, a falta de 

profissionais habilitados para esta categoria; 

precariedade na estrutura física e escassez de 

materiais didáticos adequados para atender as 

particularidades e promover a alfabetização e 

letramento de idosos e adultos (LAFFIN, 2012, 

p. 141-143). 

De acordo com Di Pierro (2010, p. 

942), duas propostas de PNE foram 

apresentadas ao Congresso Nacional em 1998, 

que não apresentavam diferenças quanto “às 

concepções de formação de pessoas jovens e 

adultas, não aderiam a perspectivas 

inovadoras, nem se alinhavavam aos 

paradigmas da educação popular ou da 

educação continuada ao longo da vida”. A 

autora relata também que estes documentos se 

limitavam a desenhar estratégias de elevação 

das taxas de alfabetização e níveis de 

escolaridade da população, “ocupando-se da 

reposição de estudos não realizados na infância 

ou adolescência, o que os situa nos marcos da 

concepção compensatória da EJA” (DI 

PIERRO, 2010, p. 942).  

Estes são alguns dos empecilhos que 

criavam fatores dificultadores ao êxito da EJA 

no país. Já no PNE aprovado pelo Congresso 

em 2001, há um capítulo dedicado à EJA, de 

acordo com a Tabela 1 e, neste – através de um 

diagnóstico – inicia-se o reconhecimento da 

extensão do analfabetismo absoluto e 

funcional. Foi apontada também a desigual 

distribuição entre urbana e rural; regiões 

brasileiras; grupos de idade; sexo e etnia. 

Assim o Plano admitia ser insuficiente apostar 

na dinâmica demográfica e atuar apenas junto 

às novas gerações, propondo que as ações de 

escolarização atingissem também os adultos e 

idosos (DI PIERRO, 2010, p. 944). 

 

TABELA 1 – Objetivos da Educação de Jovens e 
Adultos no PNE em 2001. 

O capítulo sobre EJA do PNE enunciou 26 metas, 
dentre as quais se destacavam cinco objetivos: 

OBJETIVO METAS 

Primeiro 

Alfabetizar, em cinco anos, dez 
milhões de pessoas, de modo a 
erradicar o analfabetismo em uma 
década; 

Segundo 

Assegurar, em cinco anos, a oferta do 
primeiro ciclo do ensino fundamental 
a metade da população jovem e 
adulta que não tenha atingido esse 
nível de escolaridade; 

Terceiro 

Oferecer, até o final da década, 
cursos do segundo ciclo do ensino 
fundamental para toda a população 
de 15 anos ou mais que concluiu as 
séries iniciais; 

Quarto 

Dobrar, em cinco anos, e 
quadruplicar, em dez anos, a 
capacidade de atendimento nos 
cursos de EJA de nível médio; 

Quinto 

Implantar ensino básico e 
profissionalizante em todas as 
unidades prisionais e 
estabelecimentos que atendem a 
adolescentes infratores. 

FONTE: Elaboração da autora com base em adaptação 
de Di Pierro (2010, p. 944). 

 

Notadamente, nas metas acima o PNE 

definiu, lá em 2001, prazos quinquenal e 

decenal para o combate ao analfabetismo, que 

iriam até 2006 e 2011. Alguns avanços 

ocorreram no quesito de valorização, pelo 
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governo, na política educacional da EJA, 

inclusive com a proliferação de iniciativas 

precariamente articuladas entre si, mas que não 

promoveram o cumprimento das metas (DI 

PIERRO, 2010, p. 946). Portanto, faz-se 

necessário, cada vez mais, pesquisas que 

possam propiciar estratégias para uma real 

concretização das metas futuras, assim 

apontam-se, neste artigo, através do olhar 

docente, meios para que a alfabetização e 

letramento dos idosos possam se concretizar. 

Corroborando com esta afirmação Laffin 

(2012) diz:  

Faz-se necessário desenvolver 
um ensino voltado para a 
compreensão e, para tanto, é 
preciso trabalhar 
coletivamente para a 
construção de um projeto 
educativo de idosos e adultos 
que busque tais dimensões, 
além de repensar de que modo 
lidar com o conhecimento e 
quais conteúdos são relevantes 
na educação de idosos e 
adultos, o que pode gerar 
várias polêmicas. Pensar as 
questões curriculares implica 
em definir a concepção 
educativa que se quer, para 
quem e para quê (LAFFIN, 
2012, p.145). 

 
Para se desenvolver um ensino 

voltado à compreensão, é relevante ver em 

Vygotsky, segundo Soares (2005) que, para a 

aprendizagem do adulto, segundo sua teoria, o 

indivíduo que não se apropria do saber 

sistematizado veiculado na escola não constrói 

nem as funções psicológicas superiores, nem 

os instrumentos de atuação e transformação de 

seu meio social e nem as condições para a 

construção de novos conhecimentos 

(SOARES, 2005, p.99-100). Para tanto, 

propõe-se um método de análise considerando 

que o aluno adulto está sendo visto por outra 

perspectiva – diferente da criança – pela 

abordagem sócio-histórica, ou seja, as funções 

psicológicas superiores são construídas na 

interação do indivíduo com outros indivíduos 

e com o meio que o influencia. 

Lakomy (2014, p. 33), relata a 

importância do trabalho de Vygotsky no 

processo de aquisição do conhecimento e 

desenvolvimento da inteligência. Aponta que 

“a interação social tem como finalidade o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural e 

social de uma pessoa, a qual se torna um agente 

de transformação na sua comunidade”. 

Godinho, Brandão e Noronha (2017, 

p. 21), apontam também, contribuições da 

Educação Popular através das concepções de 

Paulo Freire e que influenciaram a EJA 

contribuindo para formulação de práticas 

escolares voltadas à emancipação humana, ou 

seja, o reconhecimento dos alunos da EJA 

como sujeitos de direito e como protagonistas 

da História, Cultura e de experiências e saberes 

produzidos fora da escola, como base à 

problematização e a leitura crítica do mundo e 

de si. 

 
2.3  O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO E A TECNOLOGIA 
 

Compreender os processos de 

alfabetização e letramento é ponto 

fundamental para investigar os agentes 

dificultadores dos alunos envolvidos na EJA, 
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encontram-se várias descrições para os 

conceitos fundamentais e na Tabela 2 podemos 

acompanhar os de Soares e Batista (2005) e 

Tamarozzi e Costa (2007), lembrando também 

que alfabetização e letramento devem ser 

vistos como complementação um do outro, 

pois alfabetização é um componente do 

letramento e é naturalmente possível 

alfabetizar letrando através da inter-relação 

entre ambos. 

Soares (2003, p. 22) diz que 

“alfabetizar significa orientar a pessoa para o 

domínio das tecnologias de leitura e escrita, 

letrar significa levá-la ao exercício das práticas 

sócias de leitura e escrita”, eis aqui uma forma 

mais simplificada para entender os conceitos 

descritos na tabela 2. 

TABELA 2 – Conceitos de Alfabetização e Letramento. 

AUTORES ALFABETIZAÇÃO LETRAMENTO 

SOARES e 

BATISTA 

(2005) 

designa o ensino e o 
aprendizado de uma 
tecnologia de 
representação da 
linguagem humana, a 
escrita alfabético-
ortográfica. 

é o conjunto de 
conhecimentos, 
atitudes e 
capacidades 
envolvidos no uso 
da língua em 
práticas sociais e 
necessários para 
uma participação 
ativa e competente 
na cultura escrita 

TAMAROZZI 

e COSTA 

(2007) 

diz respeito ao 
indivíduo que somente 
aprendeu a ler e 
escrever, não diz que é 
o que adquiriu o estado 
ou condição de quem se 
apossou da leitura e da 
escrita, e que responde 
de maneira satisfatória 
às demandas das 
práticas sociais 

é o estado ou 
condição de quem 
não apenas sabe ler 
e escrever, mas 
cultiva e exerce as 
práticas sociais que 
usam a escrita. 

FONTE: Elaboração da autora com base em adaptação 
de Soares e Batista (2005, p. 24;50) Tamarozzi e Costa 

(2007, p. 44;45) 
 

Interessante ressaltar que na EJA, 

alfabetizar letrando segundo Tamarozzi e 

Costa (2007, p. 46), 

Significa orientar a pessoa para 
que aprenda a ler e escrever 
levando-a a conviver com 
práticas reais de leitura e de 
escrita, ou seja, substituindo as 
tradicionais cartilhas por 
livros, revistas, jornais, enfim, 
pelo material de leitura que 
circula na escola e na 
sociedade, criando assim 
situações que tornem 
necessárias e significativas as 
práticas de ler e escrever 
(TAMAROZZI e COSTA, 
2007, p. 46). 

 

Corrobora com a importância destes dois 

conceitos o que diz Soares (2004): 

Dissociar alfabetização e 
letramento é um equívoco 
porque, no quadro das atuais 
concepções psicológicas, 
linguísticas e psicolinguísticas 
de leitura e escrita, a entrada da 
criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da 
escrita ocorre simultaneamente 
por esses dois processos: pela 
aquisição do sistema 
convencional de escrita – a 
alfabetização – e pelo 
desenvolvimento de 
habilidades de uso desse 
sistema em atividades de 
leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua 
escrita – o letramento 
(SOARES, 2004, p. 14). 

 
Nesse contexto, também é importante 

que os meios tecnológicos atualmente em uso 

pela sociedade também façam parte deste 

processo. Os avanços na tecnologia estão 

popularizados e os idosos querem participar do 

uso destas ferramentas, principalmente àquelas 

relacionadas a redes sociais como: facebook, 

whatsapp, twitter, messenger sendo, portanto, 

um fator imprescindível à introdução desses 

aplicativos2 no contexto educacional da EJA. 

A utilização de computadores e tablets 

também devem ser inseridas no planejamento 

80



Educação   

 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.22 , n.1, p. 72-91, 2022   

das atividades – mas não se fala aqui na 

questão de manuseio apenas – colaborando 

com as novas teorias da aprendizagem de 

leitura e escrita. Os idosos chegam com ‘sede’ 

destes saberes, porém muitos tem medo de 

tocar os equipamentos e quebrá-los.  

 
2.4 METODOLOGIA 

 
Adotou-se para esta produção, sobre a 

alfabetização de jovens e adultos, focando de 

forma mais intensa a alfabetização e 

letramento de idosos a partir dos 60 anos, uma 

estratégia metodológica de pesquisa 

exploratória de revisão bibliográfica, pois o 

principal objetivo foi esclarecer e modificar 

conceitos e ideias no intuito de provocar novos 

estudos sobre a importância, para os idosos, da 

construção de conhecimentos e saberes ao 

longo da vida, considerando suas culturas e as 

questões socioeconômicas (GIL, 2008). Ainda 

segundo Gil (2008, p. 26), “pode-se definir 

pesquisa como o processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O 

objetivo fundamental da pesquisa é descobrir 

respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos”. 

A metodologia é a explicação 

minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida no método, ou seja, no 

caminho do trabalho de pesquisa e define a 

estratégia adotada ao tema desenvolvido. 

Segundo Bailly (1950 apud Kahlmeyer-

Mertens et al., 2007, p. 15), “é através da 

metodologia que se obtém o conhecimento, 

isto é, pelo método é que se chega a todo 

conhecimento científico”. Portanto os 

fundamentos teóricos basearam-se em autores 

da área da educação: Di Pierro, Joia e Ribeiro 

(2001); Di Pierro (2010); Gil (2008); Laffin 

(2012); Paula e Oliveira (2012); Soares (2005); 

Woiciechowski (2013), Godinho, Brandão e 

Noronha (2017), Soares (2003, 2004), 

Nóbrega (2006), Haddad (2007), Schwartz 

(2012), dentre outros autores renomados na 

área, bem como órgãos oficiais como o 

Ministério da Educação, IBGE, Bases de 

Dados da Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). 

O processo do avanço da análise do 

material foi realizado através das leituras 

exploratória, seletiva, analítica e interpretativa 

(GIL, 2008), para localização dos materiais 

utilizou-se as palavras-chave como: EJA, 

alfabetização e letramento, idoso na escola, 

Vygotsky, Paulo Freire, Educação Popular, 

aprendizagem significativa. A abordagem da 

legislação foi de suma importância também, 

para tanto o Ministério da Educação (ME) 

forneceu subsídios valiosos para a 

concretização da pesquisa nos quesitos: 

histórico da EJA no Brasil; exposição de 

marcos legais; as políticas, programas e fóruns. 

 

3 INTERVENÇÃO DOCENTE: A PRÁXIS 
PEDAGÓGICA NA EJA  
 

Este capítulo sugere algumas 

abordagens metodológicas para a práxis 

educativa na alfabetização e letramento de 
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idosos com o intuito de responder à questão 

que originou a pesquisa para este trabalho, que 

é: Como e quais os métodos e estratégias 

adequados para proporcionar o aprendizado do 

idoso no contexto da EJA? Para tanto se aponta 

um dos principais fatores que dificultam, aos 

idosos, a alfabetização, já mencionado 

anteriormente: a práxis semelhante as do 

ensino infantil torna maçante o processo 

ensino-aprendizagem, pois, os idosos já 

possuem uma bagagem de conhecimentos de 

mundo adquiridas durante sua vida e 

armazenados na memória. 

Em pleno século XXI, não há mais 

sentido em reproduzir na EJA o método da 

educação infantil, são práticas de escolarização 

assistencialistas e compensatórias na EJA e 

que, de acordo com Godinho, Brandão e 

Noronha (2017, p. 22-23), são “baseadas em 

preconceitos contra os adultos analfabetos [...] 

que são retratados de modo pejorativo, como 

incapazes, ignorantes e culpados pelos 

problemas e desigualdades sociais do país”. 

Para mudar este cenário temos na atuação de 

Paulo Freire, uma postura libertadora com as 

experiências dos círculos de cultura que 

possibilitaram a criação de um método de 

alfabetização de adultos que rompia com as 

práticas existentes, vinculando os adultos a 

experiências e saberes adquiridos nas culturas 

populares, caracterizando-os como pessoas, ou 

sujeitos, com saberes e experiências de classe 

social, ou seja, como sujeitos da história – da 

sua história e da comunidade em que vivem 

(GODINHO, BRANDÃO e NORONHA, 

2017). Acontece assim, o reconhecimento e o 

interesse pela diversidade sociocultural dos 

alunos da EJA e suas demandas específicas no 

que diz respeito ao seu processo de 

escolarização. 

Paulo Freire desenvolveu o método de 

Educação Popular que é definido como uma 

teoria de conhecimento referenciada na 

realidade, com metodologias incentivadoras à 

participação e ao empoderamento das pessoas 

permeado por uma base política estimuladora 

de transformações sociais e orientado por 

anseios humanos de liberdade, justiça, 

igualdade e felicidade. Valoriza os saberes 

prévios do povo e suas realidades culturais na 

construção de novos saberes, apresenta um 

olhar crítico que facilita o desenvolvimento da 

comunidade que o sujeito está inserido, pois 

estimula o diálogo e a participação 

comunitária, possibilitando melhor leitura de 

realidade social, política e econômica 

(WIKIPÉDIA, .n.d.), lembrando Picon (2006, 

p. 169) que “é importante recordar que o que 

tipifica a Educação Popular não é um método, 

mas sua concepção e intenção transformadora” 

nos dias atuais, buscando lutar contra a 

pobreza e exclusão. 

Hurtado (2006) afirma que: 

Para a Educação Popular, a 
educação é um fato 
democrático e democratizador, 
tanto dentro quanto além da 
sala de aula. A chave é a atitude 
democrática do educador. Sua 
proposta está baseada na 
pedagogia do diálogo e na 
participação. Ele é capaz de 
ensinar e de aprender. Sabe 
falar, porque sabe escutar. Ele 
oferece seu conhecimento, por 
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que se abre ao conhecimento 
do outro. Pode produzir 
sínteses entre o ato de ensinar e 
o ato de aprender: “educador-
educando, educando-
educador” (HURTADO, 2006, 
p. 157). 

 
O autor enfatiza ainda que “desta 

relação dialética entre o ser, o meio e a história 

é que se produz o conhecimento que, por 

natureza, é uma construção social e deve ser 

socializado em diferentes níveis de alcance”. 

Assim a educação sempre implica em uma 

determinada teoria do conhecimento posta em 

prática (HURTADO, 2006). Corrobora 

também, com uma conceituação para 

Educação Popular bastante esclarecedora 

Holliday (2006, p. 240): 

Está apoiada em uma filosofia 
da práxis educacional 
entendida como um processo 
político-pedagógico centrado 
no ser humano como sujeito 
histórico transformador, que se 
constitui socialmente nas 
relações com os outros seres 
humanos e com o mundo. Por 
isso, esta concepção 
educacional está baseada em 
princípios políticos que 
apostam na construção de 
relações de poder equitativas e 
justas nos diferentes âmbitos 
da vida e em uma pedagogia 
crítica e criadora, que busca o 
desenvolvimento pleno de 
todas as capacidades humanas: 
cognitivas, psicomotoras, 
emocionais, intelectuais e 
valorativa (HOLLIDAY, 2006, 
p. 240). 

 
Portanto, a Educação Popular é 

dialógica e, também é, aprender a partir do 

conhecimento do sujeito e ensinar a partir de 

palavras e temas geradores do cotidiano dele. 

O processo-ensino-aprendizagem é visto como 

ato de conhecimento e transformação social, 

sendo pautada na perspectiva política. Cabe 

aos educadores trabalhar dialogicamente para 

contribuir na construção de conhecimento de 

seus alunos, neste caso, Schwartz (2012, p. 50) 

diz que: 

O professor precisa refletir 
criticamente, a fim de ter 
clareza sobre que teorias ele 
vai seguir para embasar a sua 
prática. Isso é importante, 
porque sempre há uma, mesmo 
que não se tenha a clareza de 
qual seja ela. Quando o 
professor posiciona-se sobre 
sua prática, ele também decide 
se o sujeito que irá formar será: 
um copista; um reprodutor de 
ideias; um ser pensante e 
autônomo (SCHWARTZ, 
2012, p. 50).  

 
Pontual (2006, p. 95) afirma ainda, 

sobre a Educação Popular, “tratar-se de uma 

educação voltada ao objetivo global de formar 

cidadãos autônomos e críticos”. Enfatiza 

ainda, que “o ponto central é constituir uma 

pedagogia que suscite a necessidade de pensar 

em novos horizontes e orientações para a 

prática educativa em todos os espaços sociais” 

(PONTUAL, 2006). 

O SENAI (2013) expõe uma 

interessante definição para situações de 

aprendizagem que devem ser adotadas para 

atingir excelência na educação, tendo como 

características: mobilização dos saberes, 

motivação do aluno, resolução de problemas, 

circulação de informação, incentivo ao 

pensamento criativo, significado para o 

trabalho e para a vida, que se aplicam muito 

bem para a EJA: 
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Entende-se por Situações de 
Aprendizagem um conjunto de 
ações que planejadas 
pedagogicamente favorecem 
aprendizagens significativas, 
por meio da utilização de 
estratégias de aprendizagens 
desafiadoras (situação-
problema, estudo de caso, 
projeto e pesquisa aplicada) e 
diferentes estratégias de ensino 
(exposição dialogada ou 
mediada, demonstração, 
estudo dirigido, visitas 
técnicas, entre outras) (SENAI, 
2013). 

 
Importante salientar que o professor é 

sempre o facilitador no processo de 

aprendizagem, na figura 1, a autora apresenta 

estratégia de intervenção de práticas 

educativas aplicadas em sua vida profissional, 

trabalhando, no ano de 2017, com o modelo de 

Educação Popular, proporcionando aos seus 

alunos idosos atuarem através do senso comum 

do grupo, como ponto de partida para o 

processo educacional. 

 
FIGURA 1 – Modelo aplicado em sala de aula de 

EJA para Idosos em 2017. 

   FONTE: Produção da autora. 
 

Corroborando com esta atuação, 

temos em Hurtado (2006): 

A questão é a compreensão 
pedagógico-democrática do 
ato de propor conteúdos, 

métodos, ferramentas etc. O 
educador não pode negar-se a 
propor, tampouco se recusar a 
assumir o que o próprio 
educando é capaz de propor. 
[...] Implica sempre em atos 
criativos do educador, o 
inventor constante de todos os 
meios que facilitem a 
problematização do objeto de 
conhecimento a ser descoberto 
e aprendido pelos educandos, 
que o trabalham com diálogos 
permanentes entre si, e entre 
eles e o educador, que os 
conduz democrática e 
pacientemente na compreensão 
amorosa e solidária do ato 
educativo. A Educação 
Popular oferece um caminho 
pertinente para alcançar tal 
rigor, e não somente com o ato 
educacional em si, mas em 
todo o agir sociopolítico, 
cultural e organizacional, 
campos nos quais intervém 
cada vez com maior impacto 
(HURTADO, 2006, p. 157-
158). 

 
Este caminho aponta para uma 

possível solução do primeiro fator dificultador 

abordado anteriormente. Outro ponto 

importante a se destacar é a questão de salas 

multidisciplinares ou multisseriadas, são salas 

com alunos de diferentes idades e níveis 

educacionais, que no caso da EJA atende 

alunos acima de 15 anos, quando há ocorrência 

de percentual maior de jovens, os idosos 

tornam-se passivos, pois, acreditam não ter 

capacidade para acompanhar o ritmo dos 

adolescentes. E não tem mesmo! O processo 

educacional para faixas etárias diferentes 

acaba por intimidar um grupo ou outro. 

Vejamos o que nos diz Rosa (2008): 

A classe multisseriada é 
organizada, na maioria das 
vezes, pelo número reduzido 
de alunos para cada série, o que 
a caracteriza como mais do que 
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uma simples classe. Ela 
representa um tipo de escola 
que é oferecida a determinada 
população e remete 
diretamente a uma reflexão 
sobre a concepção de educação 
com que se pretende trabalhar 
(ROSA, 2008, p. 228). 

 
A autora afirma também que, não 

reconhecer as características da multisseriação 

– que é diversidade – propiciam-se condições 

de trabalho irreais que podem gerar uma série 

de problemas na prática docente. Através de 

análises e proposituras de forma de atuação 

para classes multisseriadas, Rosa (2008) 

aponta:  

[...] algumas dificuldades 
podem ser encontradas que não 
são, necessariamente, 
especificidades de organização 
destas classes. São elas: a) a 
idealização da classe 
homogênea por parte do 
professor, que a considera mais 
fácil para se trabalhar; b) a 
dificuldade de se elaborar um 
planejamento que esteja 
vinculado às reais condições da 
classe; c) o atendimento aos 
diferentes níveis de 
aprendizagem (ROSA, 2008, 
p. 227). 

 
Relatam-se aqui vivências da autora, 

partilhadas com os professores que diziam 

encontrar grande dificuldade em planejar suas 

ações, dificuldade na organização do currículo 

e de elaboração de diferentes tipos de 

avaliação. Rosa (2008, p. 224) informa que “a 

EJA de 1ª a 4ª série, apresenta classes 

multisseriadas, o que exige do educador 

saberes necessários para se trabalhar com a 

diversidade”. Nota-se que muitas são as 

dificuldades para as ações educacionais 

efetivas e eficazes. 

Na vivência profissional desta autora, 

houve relatos de professores que sentiam 

dificuldade em atender individualmente os 

alunos, que atender num dia quatro séries ao 

mesmo tempo era muito trabalhoso e que 

planejar para quatro séries, fazer quatro planos, 

quatro provas, enfim, era sobrecarga demais. 

Conclui-se que nestas condições o aprendizado 

não apresente a qualidade ideal para a 

formação do aluno. Assim, o importante papel 

do professor, de contribuir para a promoção da 

autonomia, criatividade e iniciativa do aluno, 

através do processo de ensino e mediação da 

aprendizagem, fica comprometido. 

Rosa (2008) menciona que apesar das 

diferenças existentes nas salas multisseriadas, 

a semelhança se dá nos anseios dos alunos 

relacionados à: terem acesso a um sistema de 

educação com boa qualidade, acesso aos meios 

de comunicação e conhecimentos, aos direitos 

e deveres civis, pela certificação de seu curso, 

e na EJA, especificamente, pela vontade de 

recuperar o tempo perdido. 

Por fim, outro fator dificultador já 

tratado no item 2.3 deste, está relacionado às 

dificuldades com o uso das novas tecnologias 

da informação e comunicação (TIC’s), pois 

além dos smartphones, os idosos desejam 

utilizar os caixas eletrônicos: relatam que 

gostariam de não precisar de ninguém para 

“tirar” suas aposentadorias e que às vezes, por 

não terem nenhum acompanhante não sacam 

no dia que querem. Para esta situação, a ação 

foi programar uma visita ao banco3 da cidade 
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– responsável pelas aposentadorias – e treinar 

de forma explicativa as etapas para a 

utilização. Vale dizer que esta atividade esteve 

relacionada aos alunos que já se encontravam 

na 3ª e 4ª séries, pois demandavam grau de 

leitura e escrita adequado para esta 

aprendizagem, além do que, foi trabalhado em 

sala as palavras específicas de caixa eletrônico. 

Como os alunos da EJA mais jovens não 

aprendem como os idosos, a oportunidade de 

monitoria aos idosos puderam animá-los nas 

atividades relacionadas às redes sociais, afinal 

eles dominam tais aplicativos. Picon (2006) 

orienta, para a questão de tecnologia, que 

convêm as instituições de ensino de EJA: 

Fortalecer a incorporação de 
novas tecnologias de 
informação, comunicação e 
educação; recriar formas 
inovadoras de gestão 
pedagógica popular e de gestão 
institucional a partir da 
sociedade civil, com lógicas 
diferentes de concepção, 
valoração, programação e 
estilos de trabalho educacional 
(PICON, 2006, p. 173). 

 

Com isso é evidente que as práticas 

educadoras, quanto mais criativas e 

inovadoras, necessitam de recursos adequados 

de aprendizagem. Agora, nos primórdios do 

século XXI, é preciso fazer uso cada vez mais 

intensivo das TIC’s  em suas amplas 

expressões e possibilidades concretas de 

aplicação. Este é o futuro. Este é o caminho da 

EJA para aplicar o “aprender por toda a vida”, 

repensando políticas que valorizem saberes da 

experiência dos que, não mais vinculados ao 

trabalho, podem continuar contribuindo para a 

produção cultural, material e imaterial da 

nação brasileira com dignidade e autonomia. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Trabalhar com idosos é uma 

experiência maravilhosa, alfabetização e 

letramento direcionados a este nicho de 

pessoas é importante para o desenvolvimento 

do país. Pesquisa recente do IBGE indicou que, 

no Brasil, em duas décadas, o número de 

idosos será maior que o número de crianças, e 

visto que muitos possuem condições de 

continuar atuando em várias áreas das 

atividades laborais, podem contribuir para um 

bem maior.  

Apesar de termos visto que inúmeros 

programas que se propunham a erradicar o 

analfabetismo tenham sido extintos, sem ao 

menos ter atingido uma cota satisfatória na 

redução do analfabetismo, podemos sim, 

buscar estratégias que forneçam condições 

satisfatórias aos idosos que desejam ler, 

escrever, compreender a leitura e a escrita, 

participar do processo de evolução histórico, 

cultural e socioeconômico do Brasil. Portanto 

maior atenção deve ser dada aos programas 

vigentes, bem como do comprometimento 

político, visando promover ações que reduzam 

ou eliminem o número de analfabetos no país. 

Os educadores voltados a este grupo 

de indivíduos devem estar preparados para este 

trabalho, devem amar o que fazem, e acima de 

tudo, devem respeitar o sujeito idoso buscador 

de sua emancipação pelas vias da aquisição de 
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conhecimentos, que ocorre por meio das 

relações sociais. 

Este trabalho está longe de se esgotar, 

mas anseia ser um instrumento de alerta para 

que novos discursos sobre a EJA possam surgir 

e, que seja possível avaliar/reavaliar a 

Educação Popular, a dialogicidade no 

ensinar/aprender, as ações de intervenções 

com base nas necessidades reais dos 

educandos, principalmente os idosos, enfim, 

que possa contribuir para a propositura de 

novas ações e estratégias que verdadeiramente 

atinjam o objetivo, inclusive descrito no DBN 

visando à erradicação do analfabetismo para o 

ano de 2024. A autora buscou contribuir para 

novos olhares a Educação de Jovens e Adultos 

e novos vieses para as intervenções em sala de 

aula através do permanente movimento de 

construção/reconstrução do saber. 
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NOTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Aplicativos - São ferramentas utilizadas para interação em redes sociais. Todos com Marca Registrada ®. 
 
3 Na cidade de Pouso Alegre – MG, um único banco está credenciado para o pagamento das aposentadorias, podendo o 
aposentado fazer a portabilidade para um banco de sua escolha. A instituição bancária disponibilizou dois caixas 
eletrônicos para que nossa atividade fosse realizada. Não houve saque efetivo durante este processo de ensino.
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RESUMO 

O desconhecimento diante das vulnerabilidades existentes na rede de computadores, pode fazer com que os dispositivos 
presentes na mesma, se tornem possíveis alvos de ataques, onde podem ocorrer prejuízos como roubo de dados sigilosos, 
ou mesmo a perda de configurações importantes. O ataque à rede de computadores está cada vez mais presente no meio 
virtual, tendo sua origem vinda de uma rede externa, ou mesmo da própria rede interna. A maioria dos administradores 
de rede, se preocupa mais em proteger a rede contra invasões externas, pois acredita que a rede interna é um local seguro, 
porém esse pode ser um grande erro, visto que o perigo pode partir de dentro da própria rede. Este trabalho apresenta uma 
das técnicas de execução do ataque à rede mais reportado no Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2020, segundo 
dados do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br). Com esse objetivo, 
o trabalho analisa a execução do software Nmap em uma simulação de varredura de portas, para detectar vulnerabilidades 
como portas ativas na rede. Após descobrir uma vulnerabilidade presente na rede, é feita a exploração da mesma utilizando 
o software THC Hydra para obter acesso indevido à máquina alvo a partir da vulnerabilidade encontrada. A realização do 
ataque à rede apresentada no trabalho, foi  implementada em escalas de testes, e em ambientes controlados pelos autores, 
para melhor demonstração do conteúdo. 
Palavras-chave: Ataque à rede. Segurança da informação. Vulnerabilidades. 
 
 

ABSTRACT 

Ignore the existence of vulnerabilities in the computer network can make the devices present in it become possible targets 
of attack, where losses such as theft of sensitive data or even the loss of important configurations can occur. Computer 
network attacks are increasingly present in the virtual environment, having its origin coming from an external 
network, or even from the internal network itself. Most network administrators are more concerned with protecting the 
network from external intrusions, as they believe that the internal network is a safe place, but this can be a big mistake, 
as the danger can come from within the network itself. This work presents one of the most reported network attack 
execution techniques in Brazil, from January to December 2020, according to data from the Center for Studies, Response 
and Treatment of Security Incidents in Brazil (CERT.br). With this objective, the work analyzes the execution of the 
Nmap software in a port scanning simulation, to detect vulnerabilities such as active ports on the network. After 
discovering a vulnerability present in the network, it is exploited using the THC Hydra software to reach unauthorized 
access to the target machine from the vulnerability found. The realization of the network attack presented in the work, 
was implemented in test scales, and in environments controlled by the authors, for better demonstration of the content.  
Keywords: Network attack. Information 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O conhecimento sobre os ataques em que 

a rede pode estar sujeita a sofrer, pode ajudar na 

elaboração de boas práticas para a segurança das 

redes de computadores. Dessa forma é possível 

mitigar os ataques conhecidos, além de ajudar a 

encontrar vulnerabilidades que possam estar 

presentes, a partir do entendimento de como 

estes ataques ocorrem. 

O período de análise que este trabalho 

contempla, vai  de Janeiro a Dezembro de 2020, 

onde de acordo com o Centro de Estudos, 

Resposta e Tratamento de Incidentes de 

Segurança no Brasil (CERT.br), o ataque mais 

utilizado no Brasil foi o ataque de Scan, com 

59,85% do total de incidentes reportados. 

O gráfico da figura 1, mostra o percentual por 

tipos de ataque reportados nesse período 

 

FIGURA 1 - Incidentes Reportados ao CERT.br - Janeiro 

a Dezembro 2020. 

 

FONTE: Cert.br (2022). 

 O alto número de ataques do tipo Scan, é 

justificável pelo motivo de ser um tipo de ataque 

que de certa forma é fácil de se realizar e que 

atualmente existem muitas ferramentas que 

facilitam a execução do ataque. Qualquer pessoa 

que tenha um mínimo de conhecimento, é capaz 

de executar um ataque de Scan. 

Outro fator que justifica sua frequente 

ocorrência, é que o ataque de Scan costuma 

ser o primeiro executado na rede, de forma 

que ele antecede o ataque principal, sendo 

realizado antes, com a intenção de encontrar 

vulnerabilidades, que facilitem a execução de 

um segundo ataque. 

 

2 PILARES DA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

 

De acordo com a norma ISO 27001 (2013 

apud Machado e Bianchini 2016), a 

informação, segurança de dados e sistemas, 

são assuntos que ganharam vitalidade para as 

grandes organizações, sendo um dos 

principais assuntos tratados, os dados de 

clientes e usuários da mesma. Os três 

principais pilares que a segurança da 

informação defende e que têm como 

referência de tripé são: Confidencialidade, 

Integridade e Disponibilidade. 

 Solms e Niekerk (2013 apud Machado e 

Bianchini 2016), explicam que 

Confidencialidade é uma autorização para 

alguém que recebeu a permissão de acesso às 

informações. Por exemplo, os dados de um 

paciente de um posto de saúde não podem ser 

fornecidos para o setor de finanças. 

Integridade é a proteção de dados de uma 

pessoa contra alterações dos dados 

indevidamente, sem nenhuma autorização do 

proprietário. Disponibilidade é quando o 

acesso for feito, e as informações estiverem 
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disponíveis a quem fez a requisição. 

Picolotto (2020), afirma que os pilares de 

segurança da informação devem sempre 

permanecer seguros, pois se algum desses pilares 

for quebrado, isso significa que as informações 

estão em risco. É dever dos profissionais de 

segurança da informação manter os pilares da 

segurança sempre seguros. 

 

3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 Coutinho, Santos, Custódio, Amaral, 

Sabino e Abe et al. (2017), afirmam que a 

segurança da informação tem sido um assunto de 

grande importância para as empresas, pois as 

informações que antes eram guardadas em 

gavetas, hoje são armazenadas em ambientes 

virtuais.  

Santos, Moura e Silva (2010) ainda 

complementam que, as redes de computadores e 

os sistemas de informação das organizações, 

estão sendo cada vez mais ameaçados por 

fraudes, roubos, invasões físicas, lógicas e 

vazamento de informações, além de problemas 

frequentes com vírus e hackers que aumentam a 

cada dia. 

 Para Coutinho et al. (2017), os 

vazamentos e as perdas de informações podem 

trazer muitos prejuízos para as empresas. Vale 

ressaltar, que a segurança da informação é um 

tema presente diariamente em corporações 

empresariais e organizações que têm o interesse 

de manterem protegidos os seus dados sigilosos. 

Geralmente no Brasil, as empresas de médio e 

pequeno porte não têm direcionado a devida 

atenção à segurança de suas informações, pois 

a maioria dos seus gestores acreditam que, por 

serem corporações de menor visibilidade no 

mercado, também são menos suscetíveis a 

receber ataques criminosos de roubos de 

dados. Esse tipo de visão traz grandes riscos a 

essas empresas. 

 De acordo com Pinheiro (2017), a 

segurança da informação, chega a ser uma 

necessidade para a sobrevivência da 

corporação, porém, raramente um sistema 

com maior segurança é visto como algo 

significativo ou realmente necessário para os 

administradores da corporação. 

Pinheiro (2017), explica que a segurança 

computacional deve ser tratada como uma 

estratégia gerencial, pois ela gera um impacto 

positivo e inegável sobre o negócio. 

Pinheiro (2017) ainda completa afirmando 

que devem ser levados em conta, medidas 

como inspeção, detecção, reação e reflexo, 

diante de potenciais ameaças, com a intenção 

de reduzir as vulnerabilidades que levam à 

ocorrência desses ataques, e o impacto que 

pode ser gerado quando eles se concretizam. 

 

4 ATAQUE À REDE 

 

 Uma rede pode possuir diversos 

pontos de vulnerabilidades. Quincozes, 

Kazienko e Copetti (2018), afirmam que essas 

vulnerabilidades podem ser exploradas com a 

intenção de se realizar ataques à rede. 

 Os ataques podem ser inside ou 

outside, ou seja, internos ou externos à rede. 
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Quincozes, Kazienko e Copetti (2018), explicam 

que no ataque outside, o atacante é externo à 

rede, e ele pratica esse ataque visando o acesso 

não autorizado aos sistemas e as suas 

informações. Quando o ataque é do tipo inside, 

se trata de um atacante interno à rede, e nesse 

caso é comum que o atacante seja um usuário 

legítimo explorando meios de obter acesso aos 

recursos não autorizados para o seu nível de 

acesso. 

Rodrigues (2015), trata os ataques à rede como 

sendo incidentes de segurança, ele explica que os 

tais incidentes de segurança, em uma 

organização, são os danos causados à rede de 

computadores da mesma. De acordo com Lyra 

(2008 apud Rodrigues 2015), esses incidentes de 

segurança, são capazes de causar interrupções na 

infraestrutura da empresa, tanto na perda de 

dados, quanto em ativos de informação ou em 

bens materiais. Ela ainda afirma que um ataque 

à segurança da informação, pode ocorrer de 

várias maneiras, partindo da exploração das 

vulnerabilidades, e um exemplo disso é o acesso 

de um colaborador a certos dados de sua 

empresa, tendo permissão a vários tipos de 

documentos importantes, ou até mesmo o livre 

acesso à exploração de mapeamentos e 

servidores pelos funcionários da empresa a partir 

da rede, existindo a chance da mesma ser 

acessada por um visitante, que passará a ter 

acesso a toda a informação. 

 

5 EXPLORAÇÃO DE 

VULNERABILIDADES 

 

Esperar que um ataque venha sempre de 

fora da rede, pode ser um erro fatal. Franz 

(2019), explica que os administradores de 

rede, implementam ferramentas para proteger 

a parte externa da rede, e deixam de dar 

atenção à rede interna, pois acreditam que a 

mesma é segura e confiável. 

Após se conectar à rede wireless, ou plugar 

um cabo de rede de seu computador a um 

equipamento da rede, como por exemplo um 

roteador, o atacante já pode obter acesso à 

rede do seu alvo; ele então pode executar um 

ataque Scan, com a intenção de encontrar 

brechas de segurança, das quais ele possa 

explorar. 

 

6 O ATAQUE DE SCAN 

 

De acordo com Cert.br (2022), os ataques 

Scan são varreduras em redes de 

computadores, realizadas com o objetivo de 

descobrir máquinas que estejam ativas na 

rede, e os serviços que elas estão 

disponibilizando. Um atacante com acesso a 

uma ferramenta de Scan, é capaz de associar 

vulnerabilidades a um serviço que esteja 

habilitado, e com isso identificar seu possível 

alvo. 

Atualmente existem diversas ferramentas 

que facilitam a execução de ataques em redes 

de computadores, e que são um tanto fáceis de 

serem utilizadas; com isso, o ataque de Scan 

também pode ser considerado fácil de se 

realizar, já que existem ferramentas que 
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facilitam sua execução. 

Há tempos atrás, quando não existiam muitas 

ferramentas para isso, era necessário ter muito 

conhecimento para se realizar um ataque à rede. 

Diferente de períodos anteriores, hoje em dia, 

com o grande número de ferramentas de ataque 

disponíveis na internet, é necessário pouco 

conhecimento para a execução do mesmo. 

 

7 FERRAMENTA UTILIZADA 

Para as demonstrações de Scan 

presentes neste trabalho, será utilizada a 

ferramenta de auditoria de rede Nmap. 

 No trabalho de Ramos (2021), é possível 

observar algumas das principais ferramentas 

utilizadas para a detecção de vulnerabilidades e 

possíveis ameaças à rede. 

 Ramos (2021), ressalta que o Nmap, o 

OpenVAS, o Nessus e o VEGA são as 

ferramentas mais utilizadas. 

TABELA 1 - Ferramentas mais utilizadas em publicações. 

 

FONTE: Adaptado de Ramos (2021). 

 

Ramos (2021), chegou a estes resultados com 

base em uma pesquisa realizada entre os 

meses de março a junho de 2021, tendo como 

base um total de 12 publicações relacionadas 

a ataques e vulnerabilidades, das quais ele 

extraiu a quantidade de vezes em que as 

ferramentas apareciam nas mesmas. 

 Após Ramos (2021) constatar que 

estão presentes um total de 21 ferramentas, 

entre as 12 publicações, foi elaborada a tabela 

1, apresentando o percentual de vezes em que 

essas ferramentas aparecem, considerando 

como valor total a quantidade de ferramentas 

presentes nas publicações. 

 Ramos (2021) deixa explícito na 

tabela 1, que a ferramenta Nmap é a mais 

recorrente nas publicações que tratam desse 

tema. Ramos (2021) ressalta, que em algumas 

destas publicações, as ferramentas são 
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utilizadas para encontrar vulnerabilidades, e em 

outras são usadas para realizar ataques à rede.  

 Segundo Nmap.Org (2022), o Nmap ou 

Network Mapper, é uma ferramenta de código 

aberto, usada para exploração de rede e auditoria 

de segurança; com ele é possível determinar 

quais hosts estão presentes na rede, seus sistemas 

operacionais, os serviços que estes hosts estão 

oferecendo, entre outras características. 

 De acordo com JACKSON (2010 apud 

BARROS, 2014), o Nmap é uma ferramenta 

bastante popular entre técnicos especialistas na 

área de segurança, capaz de funcionar na maioria 

dos sistemas UNIX, Windows e MAC OS . É 

fato de que para as máquinas poderem 

encaminhar dados umas às outras e se 

identificarem na rede, elas precisam ser 

endereçadas, e para isso, elas possuem os 

chamados endereços Internet Protocol (IP). 

Com apenas um comando no Nmap, é 

possível escanear uma máquina pelo seu 

endereço IP, e assim descobrir quais portas estão 

abertas naquele dispositivo e seus serviços 

correspondentes. 

Do Carmo (2019), explica que o conceito de 

porta em rede de computadores, se resume a um 

serviço ou aplicação sendo executado em um 

ponto da rede, utilizando de um número inteiro 

positivo para sua identificação em meio aos 

serviços de rede. 

Sendo assim, cada número de porta corresponde 

a um determinado serviço a ser executado na 

rede. 

Essas portas abertas acabam se tornando 

brechas de segurança, das quais o atacante pode 

explorar para realizar seu ataque. 

A Figura 2, mostra uma tela do programa 

Nmap rodando na sua versão de interface 

gráfica. 

 

FIGURA 2 - Tela do Programa Nmap na sua versão 

de interface gráfica. 

 
FONTE: Autoria própria. 

 

O programa recebe comandos do usuário e 

executa os Scans de acordo com os 

parâmetros fornecidos. Ele conta com uma 

lista de parâmetros que pode ser exibida ao 

utilizar o comando ‘nmap -h’, assim como 

pode ser visto na figura 2. 

 

7.1 EXECUTANDO UM ATAQUE SCAN 

 

  No Software Nmap, usando como 

comando, apenas o parâmetro -sV e o 

endereço da rede alvo, é possível realizar um 

Scan que informará quais as portas abertas nas 

máquinas existentes naquela rede. 

 Na Figura 3, é possível observar que, 

na parte superior da tela é inserido o comando 

‘nmap -sV 192.168.0.0/24’, onde 

192.168.0.0/24 é o endereço da rede que se 

pretende escanear e -sV, o parâmetro usado 

para se buscar por portas abertas nas 
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máquinas presentes nessa rede. 

 

FIGURA 3 - Resultado de um comando no Nmap usando 

o parâmetro -sV. 

 
FONTE: Autoria própria. 

 

 Como é possível observar na Figura 3, 

são listados alguns números, como 22, 53 e 80; 

cada um deles representa uma porta diferente. 

 Quando utilizado em um comando no 

Nmap, segundo Nmap.Org (2022), o parâmetro -

sV faz  

o scanner sondar as portas abertas para obter 

informações de serviços que estão sendo 

executados. 

 Ao identificar quais as portas abertas em 

determinada máquina, o atacante pode utilizar de 

alguns meios para se aproveitar dessa 

vulnerabilidade, explorando o serviço fornecido 

por aquela porta. 

Se, por exemplo, o atacante possuir 

conhecimento de como realizar um ataque de 

força bruta no Secure Shell (SSH), ele poderá 

usar um parâmetro que filtra somente o estado da 

porta 22 do SSH nas máquinas da rede, e com 

isso ele terá um retorno de quais máquinas da 

rede estão com uma porta aberta para essa 

aplicação, podendo assim explorá-la. 

A Figura 4, mostra o resultado de um 

comando no Nmap, que usa o parâmetro -p. 

Segundo Nmap.Org (2022), com esse 

parâmetro, é possível especificar as portas que 

se deseja escanear. No exemplo da figura 3 , é 

possível notar que a máquina com endereço 

192.168.0.1 está com a porta 22 no estado 

‘open’, ou seja, ela está aberta. 

 

FIGURA 4 - Resultado de um comando no Nmap 

usando o parâmetro -p. 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

7.2 ATAQUE DE FORÇA BRUTA NO 

SECURE SHELL (SSH) 

 

O Secure Shell (SSH), é um protocolo de 

comunicação de conexão remota, onde de 

acordo com Da Silva e Casagrande (2010), o 

cliente precisa do endereço IP da máquina a 

qual ele pretende se conectar, o número da 

porta na qual o serviço está sendo executado, 

e então se autenticar para obter acesso a 

máquina pretendida. 

 A partir do endereço IP da máquina 

alvo, o atacante é capaz de executar um ataque 

de dicionário no protocolo SSH, onde ele 
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executa um programa específico que usa 

arquivos com listas de palavras, das quais são 

feitas combinações de nomes de usuário e senha 

na tentativa de acertar o login. 

Libório (2015), explica que nesses ataques de 

força bruta, para a elaboração dessas listas, 

podem ser usados dicionários em diferentes 

línguas, facilmente encontrados na internet; para 

lista de senhas, podem ser usadas as mais 

utilizadas por usuários ao redor do mundo, o que 

também pode ser facilmente encontrado na 

internet; o atacante pode ainda desenvolver sua 

própria lista, com base no conhecimento que ele 

tem sobre a vítima ou baseado em informações 

que estejam disponíveis sobre ela na internet, tais 

como: nome, sobrenome e datas importantes. 

Dolácio (2021), demonstra a execução desse 

ataque utilizando o programa THC Hydra a partir 

de uma interface de linha de comandos (CLI) em 

uma máquina linux. 

 De acordo com Kutsiy e Shcherbina (2016, 

tradução nossa), a Command Line Interface 

(CLI) ou interface de linha de comandos é uma 

interface de sistema simples baseada em texto 

para entrada e saída de comandos. Kutsiy e 

Shcherbina (2016, tradução nossa) explica que 

de modo geral, nos sistemas de desktop, os 

usuários estão acostumados a usar em suas 

máquinas, a Graphical User Interface (GUI) ou 

interface gráfica do usuário, e isso já acontece de 

modo padrão. Kutsiy e Shcherbina (2016, 

tradução nossa) completa afirmando que a CLI 

ainda permanece disponível para esses usuários, 

por meio da janela de emulador de terminal que 

pode ser executada no sistema. 

De acordo com Kakarla, Mairaj e Javaid, 

(2018 apud Dolácio 2021), o THC Hydra é 

um software capaz de quebrar senhas de 

código aberto e executar ataques de dicionário 

em diversos protocolos, entre eles o SSH, 

além da capacidade de realizar ataques, 

executando várias tarefas em paralelo. 

 A Figura 5 mostra a execução de um 

ataque de dicionário do SSH no terminal de 

uma máquina Linux com sistema operacional 

Debian 9, utilizando o programa THC Hydra. 

 

FIGURA 5-Execução de um ataque de dicionário do 

SSH. 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

Neste exemplo é utilizado o endereço IP 

192.168.0.112, que é o endereço da máquina 

alvo, um arquivo de nome ‘usuarios.txt’ 

contendo uma lista de nomes de usuários, 

sendo este especificado pelo parâmetro -L, e 

também o parâmetro -P, que especifica um 

arquivo de nome ‘senhas.txt’, contendo uma 

lista de senhas. 

Na mesma figura logo abaixo, é possível 

observar o resultado, que exibe as 

informações de login do SSH na máquina 

alvo, sendo o nome de usuário ‘admin’ e a 

senha ‘admin123’. A partir das informações 

obtidas, é possível estabelecer uma conexão 

via SSH entre a máquina do atacante e a sua 

máquina alvo. 
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A Figura 6 mostra o atacante estabelecendo 

essa conexão utilizando o nome de usuário 

‘admin’ e o endereço da máquina alvo. Em 

seguida ele digita a senha ‘admin123’, e então já 

é possível notar que na última linha o nome de 

usuário da máquina mudou de atacante para 

‘admin’, indicando que ele agora já está 

operando a máquina do seu alvo através do SSH. 

 

 

 

FIGURA 6 - Atacante estabelecendo a conexão. 

 

FONTE: Autoria própria. 

 

Com isso o atacante é capaz de causar danos 

a sua máquina alvo, alterando seus arquivos de 

configuração e excluindo dados; pode também 

roubar dados que estejam salvos na máquina e 

até se comunicar com outras, fazendo se passar 

pelo usuário legítimo. Libório (2015), explica 

que a partir do acesso à máquina da vítima, após 

um ataque de força bruta, é possível acessar os 

arquivos, alterá-los e até instalar softwares mal 

intencionados. 

 

7.3 VARREDURA VERTICAL E 

HORIZONTAL DE PORTAS 

 

É interessante ressaltar que um Scan pode ser 

executado de diversas formas. Tatsch (2017), 

demonstra o resultado de alguns scans realizados 

no endereço de um servidor, utilizando o Nmap. 

O autor demonstra um teste de varredura 

horizontal de portas, onde o objetivo é 

verificar o estado de uma determinada porta 

em máquinas distintas da rede. 

 

FIGURA 7 - Resultado de uma varredura horizontal. 

 

FONTE: Tatsch (2017). 

 

Na Figura 7, é exibido o resultado de uma 

varredura horizontal, feita com o Nmap em 

sua versão de linha de comandos.  

Tatsch (2017) ainda demonstra uma 

varredura vertical de portas, que vem a ser 

uma varredura de diferentes portas de um 

mesmo host, com o objetivo de determinar 

quais estão abertas. 

A Figura 8 mostra uma varredura vertical 

de portas, feita na versão de linha de 

comandos do Nmap. 

 

FIGURA 8 -  Resultado de uma varredura vertical de 

portas. 

 
FONTE: Tatsch (2017). 

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com as demonstrações 

apresentadas, compreende-se que o atacante 

pode fazer um escaneamento na rede em 
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busca de vulnerabilidades, checando quais 

máquinas estão ativas na rede e quais serviços 

estão sendo executados, procurando assim um 

alinhamento entre alguma vulnerabilidade 

encontrada e alguma exploração específica que 

ele possa tentar usar. 

Portanto o ataque de scan é capaz de mostrar 

brechas de segurança que possam existir na rede, 

facilitando assim para o invasor, o planejamento 

de outros ataques. Primeiramente o atacante faz 

o scan para determinar as portas que estão 

abertas no alvo e em seguida ele explora a 

aplicação que o mesmo está executando, a partir 

de suas vulnerabilidades. 

A ausência de um firewall ou IDS são 

vulnerabilidades que podem deixar a rede mais 

suscetível a sofrer um ataque do tipo scan. 

 Batista (2015), define o firewall como 

sendo o responsável por proteger a rede local da 

rede global; ele age onde passa o tráfego de 

entrada e saída da rede, filtrando-o para que não 

haja tráfego indesejado. 

 Quincozes, Kazienko e Copetti (2018), 

citam os Sistemas Detectores de Intrusões (IDS), 

que são capazes de analisar informações do 

tráfego de rede, aplicando técnicas como o 

aprendizado de máquina, para poder detectar 

ações maliciosas na rede. 

 Moll (2010), explica que esses IDSs 

podem possuir uma análise baseada em 

assinaturas, que assim como os anti-vírus, 

dependem de um banco de assinaturas, que pode 

em algum momento estar desatualizado. 

Também existem os IDSs com detecção baseada 

em anomalias, que são capazes de detectar 

ataques desconhecidos, modificações de 

ataques conhecidos e novos ataques. 

Em seu artigo, Fuertes, Zambrano, 

Sánchez e Gamboa et al. (2011), mostram que 

é possível mitigar um ataque port scan usando 

um firewall; eles também afirmam que a 

maioria dos IDS podem detectar ataques de 

port scan. Gupta e Sharma (2019, tradução 

nossa), comprovam que todas as regras do 

‘Snort’, que é uma ferramenta de IDS, usadas 

para detectar pacotes de ataque port scan, 

obtiveram um bom desempenho. 

Ao invés de ser executado como um 

ataque, o Scan também pode ser utilizado 

pelos administradores de rede para melhorar a 

segurança da mesma. Filho, Carvalho, Melo e 

Costa (2013), explicam que o Nmap é uma 

ótima ferramenta, para que os profissionais de 

tecnologia da informação, possam vasculhar a 

rede à procura de vulnerabilidades, a fim de 

corrigi-las para se prevenir contra ataques. 

Filho et. al. (2013), ainda conclui que ao 

associar a ferramenta de Scan a um IDS, passa 

a ser possível detectar diferentes tipos de 

intrusão, podendo assim elevar o nível de 

segurança da rede, partindo de um 

monitoramento em tempo real. 

 

CONCLUSÃO 

 Apesar do ataque Scan ser o mais 

reportado no Brasil, ainda existe um grande 

descuido, como por exemplo em empresas, 

que podem contar com diversas falhas que as 

tornam alvos de ataques, como o acesso 

indevido à rede por pessoas não autorizadas e 
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também por parte dos administradores de rede 

quanto à portas de serviço abertas nas máquinas, 

enquanto determinado serviço não é utilizado e 

ainda havendo a carência de regras de IDS para 

detectar esse tipo de ataque, e a implementação 

de firewalls para dificultar a detecção de 

informações sobre as máquinas. Fica explícito 

portanto, que a informação e a prevenção podem 

evitar transtornos e prejuízos. 

 É recomendado para um trabalho futuro, 

fazer a implementação de ferramentas de 

segurança como firewall e IDS, na tentativa de 

mitigar o ataque scan e analisar o 

comportamento das máquinas durante uma 

simulação de ataque. 
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RESUMO 

O presente trabalho é um estudo de caso que teve como objetivo investigar os processos que implicam no ensino-
aprendizagem dos idosos, quais os benefícios que o uso da tecnologia promove para essa fase da vida, suas dificuldades 
e como se dá a aprendizagem nessa faixa etária. Tendo como perspectiva um caso real, foram abordados temas como 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o processo andragógico: Desenvolvimento psicomotor, interações tecnológicas, 
afetividade e o idoso. Os resultados foram apresentados sob a visão do educador e precursor da EJA, Paulo Freire, e de 
outros educadores. Assim, mediante o relato de um caso, que é a metodologia utilizada, foi possível apresentar 
contribuições significativas no uso de tecnologias para o ensino e aprendizagem de adultos para a sociedade em geral. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tecnologias de comunicação. Aprendizado na terceira Idade. 

 

ABSTRACT 

The present work is a case study that aims to investigate the processes that imply in the teaching and learning of the 
elderly, what are the benefits of technology use in their stage of life, their difficulties and how learning takes place in this 
age group. In perspective, topics such as Youth and Adult Education (EJA) and the andragogical process were: 
Psychomotor development, affectivity and the elderly. The results were presented from the point of view of the educator 
and precursor of EJA, Paulo Freire, and other educators. Thus, through the report of a case, in which the methodology 
was used, it was possible to present significant contributions in the use of technologies for the teaching and learning of 
adults for society in general. 
 
Keywords: Youth and Adult Education (EJA). Communication technologies. Learning in the elderly age. 
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1 INTRODUÇÃO 

Olhar o idoso com novas perspectivas 

é possível, em tempos atuais. Fatores diversos 

trazem alterações em seus modos de vida; a 

própria aposentadoria pode ser um fator de 

desgaste e redução de agilidade nas ações do 

seu dia-a-dia. 

O sentimento de pertencimento, de 

inclusão nas dinâmicas do mundo é um fator 

preponderante. Assim, a inserção em novos 

contextos possibilita uma vida diferenciada, 

principalmente no do mundo digital. As 

pessoas, quando se aposentam, costumam 

adquirir aparelhos eletroeletrônicos 

(smartphone, tablet ou laptop), porém não 

sabem utilizá-los, tornando-os supérfluos. 

Em um mundo em constante 

transformação, uma queixa comum entre os 

idosos é de que seus filhos não têm tempo 

para ensiná-los a usar os aparelhos de forma 

adequada. Acabam ensinando apenas o 

básico, quando se têm tempo, e de forma 

eventual. 

Diante do atual contexto social, com as 

novas possibilidades tecnológicas e com a 

bagagem educativa voltada à terceira idade, 

foi elaborado um trabalho com o objetivo de 

promover a inclusão dos idosos de forma 

integral, visando sua independência e 

autonomia ao utilizar os aparelhos 

eletrônicos, levando em conta todo histórico 

de vida e alterações cognitivas e físicas do 

idoso.  

Nessa perspectiva, o trabalho analisa 

como é o processo de ensino-aprendizagem 

dos idosos, quais são os benefícios do uso da 

tecnologia, suas dificuldades e como se dá a 

aprendizagem nessa faixa etária, além de 

apresentar uma metodologia que permite aos 

idosos terem mais conhecimentos acerca da 

tecnologia atual de comunicação. 

O artigo apresenta um estudo de caso 

que relata a experiência vivenciada por uma 

professora de Santa rita do Sapucaí – MG, 

após atuar individualmente e em grupos de 

idosos no processo de aprendizado 

tecnológico, o que poderá servir de base para 

outras iniciativas nesta área.  

 

2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS 

 E ADULTOS (EJA) E O 

PROCESSO ANDRAGÓGICO 

A literatura traz algumas definições, 

como as descritas por Strelhow (2010, p. 49) 

sobre a EJA, Trata-se de uma modalidade de 

ensino complexa, porque envolve dimensões 

que transcendem a questão educacional. 

Até alguns anos atrás, essa educação 

resumia-se à alfabetização como um processo 

limitado  ao aprender a ler e escrever. Com o 

passar dos tempos, tem-se uma revisão nos 

processos educacionais, como é o caso dos 

professores que se propõem a trabalhar com 
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adultos. As atividades planejadas para esta 

faixa etária são bem diferentes daquelas 

destinadas ao ensino e à apredizagem de 

crianças que frequantam as séries 

correspondentes às respectivas idades.  

No caso dos adultos, o professor, pode e 

deve resgatar junto aos alunos suas histórias 

de vida, tendo conhecimento de que há muito 

saber acumulado em cada uma daquelas 

pessoas; o cotidiano, a história de vida de 

cada um, são vários fatores que podem ser 

aproveitados. Entretanto, isto costuma ser 

pouco valorizado pela maioria dos 

professores, dificultando a inserção dos 

adultos em um mundo mais letrado. 

A EJA, de acordo com o EDUCA MAIS 

BRASIL (2020) é uma modalidade de ensino 

criada pelo Governo Federal que perpassa 

todos os níveis da Educação Básica do país, 

destinada aos jovens, adultos e idosos que não 

tiveram acesso à educação na escola 

convencional e na idade apropriada. Ela 

permite que o aluno retome aos estudos e os 

conclua em menos tempo, e dessa forma 

possibilita aos alunos uma qualificação 

melhor, com mais oportunidades de acesso ao 

mercado de trabalho. 

Essa modalidade é ofertada aos jovens a 

partir de 15 anos, que não oncluíram o ensino 

fundamental (1º ao 9º ano), adultos a partir de 

18 anos e idosos que não tiveram acesso à 

Educação Básica na idade correta, por algum 

motivo. Na Seção V da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

9.304, de 1996, em seu artigo 37, evidência-

se que  

 
a educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria. § 1o: Os sistemas de ensino 
assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na 
idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. § 2o: O 
Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e 
a permanência do trabalhador na escola, 
mediante ações integradas e complementares 
entre si (BRASIL, 1996). 

 

Nessa perspectiva, a aprendizagem se 

faz presente para todos, com condições de 

vida e possibilidades idênticas. 

Destaca-se que na trajetória de 

construção desses saberes, tem-se, na pessoa 

de Freire (1980), uma defesa de tese em que 

considerava ser importante uma educação 

libertadora, e não “bancária”, que em 

qualquer situação, os homens se sintam 

sujeitos de seu pensar, discutem suas ideias, 

sua própria visão de mundo, manifestada 

implicitamente ou explicitamente, nas suas 

sugestões e nas de seus companheiros 

(FREIRE, 1980, p. 120). 

 

2.1 ANDRAGOGIA X PEDAGOGIA 

A palavra Pedagogia tem em sua 

etimologia: Paid (criança) e Agogus 

(conduzir ou indicar o caminho) e, para 
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complementar o processo que envolve a 

formação geral, tem-se a andragogia, que vem 

dos termos añer e andr (que significa adulto) 

Knowles (1980, p. 40-2). Com base nesse 

raciocínio, pedagogia significa, “a arte e 

ciência de ensinar crianças”, e andragogia 

poderia ser “a arte e ciência de ajudar os 

adultos a aprenderem”. 

A andragogia, tema que interessa para 

esse estudo, se diferencia da pedagogia por 

possuir uma metodologia específica e 

direcionada às faixas etárias mais elevadas. 

A principal diferença é que a primeira 

leva em conta o conhecimento tácito e a 

experiência acumulada pelos adultos ao longo 

da vida. E por estar fortemente vinculada à 

qualificação para o trabalho, considera a 

experiência profissional como elemento 

fundamental dos seus métodos educativos 

(ARROYO, 1996 apud BRESSIANE e 

ROMAM, 2017, p. 746). 

Na segunda metade do Século XX, 

Knowles (1970), introduziu nos Estados 

Unidos, a teoria da andragogia, afirmando 

que os adultos precisam ser participantes 

ativos na sua aprendizagem. Declarou 

também que eles aprendem de forma 

diferente das crianças, e os educadores, em 

seus papéis de facilitadores da aprendizagem, 

devem utilizar os conceitos andragógicos 

para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. 

A andragogia tem papel essencial para 

a inserção dos adultos e idosos nas questões 

digitais, visto que eles se beneficiarão dessa 

inovação tecnológica. É importante ressaltar 

que a inclusão digital acontecerá e a todo 

tempo será levado em conta o contexto social 

e cultural do aluno, suas alterações cognitivas, 

emocionais, físicas e educacionais. 

 

3 AFINAL, COMO O IDOSO 

APRENDE? 

Segundo Tamai e Abreu (2011, p. 

1.365) cognição é a “capacidade do indivíduo 

de adquirir e usar informação a fim de adaptar-

se às demandas do meio ambiente”. Além 

disso, destaca que o indivíduo precisa perceber 

uma aplicabilidade do que for ensinado para 

facilitar o processo de entendimento, diante de 

uma realidade voltada à sua vida “para aplicar 

o que foi aprendido a uma variedade de 

diferentes situações”. Na velhice não deve ser 

diferente, visto que a aprendizagem é contínua, 

se estende em todas as fases da vida. 

Nesse contexto, os processos que 

apoiam os idosos a aprenderem se tornam 

relevantes, pois surgiram da necessidade de 

se compreender o processo de aprendizagem, 

e ela também pode contribuir para a melhoria 

da aprendizagem dos idosos, assim como os 

recursos tecnológicos são benéficos e podem 

trazer aos idosos ampliação da interação com 

o mundo ao seu redor, entre eles a melhora 
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das condições de interação social e estímulo à 

atividade mental. 

A inclusão digital traz mudanças 

significativas no dia a dia deles, ou seja, a 

aprendizagem gera mais confiança e melhor 

manejo com o conhecimento de um modo 

geral, pois passam a utilizar o smartphone 

para ler cardápios em código de QR Code em 

restaurantes, acessam aplicativos bancários, 

fazem compras on-line, entre outros 

benefícios que facilitam a vida diária. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

O termo “habilidades motoras” pode ser 

empregado em diferentes contextos. De 

acordo com Ribeiro (2010, p. 9), 

 
Habilidade pode ser entendida como ato ou 
tarefa, onde, quase todo ato motor ou 
movimento, pode ser considerado uma 
habilidade. São movimentos que devem ser 
aprendidos a fim de serem executados 
corretamente, como por exemplo, atirar, tocar 
piano ou dar um saque no tênis. 

 

O desenvolvimento motor é o processo 

de mudança no comportamento relacionado 

com a idade; desde o nascimento, os pais 

procuram oferecer um ambiente rico em 

estímulos motores e sensoriais. De acordo 

com Gurian (2002, p. 16), a habilidade 

motora e/ou psicomotricidade “é uma série de 

pautas de comportamento adquiridos, de 

movimentos voluntários e coordenados entre 

si, consequentes de uma determinada situação 

ou a um determinado estímulo”. 

Ainda de acordo com Gurian (2002), 

nos idosos, o componente pré-motor, ou seja, 

o tempo de início do estímulo para começar o 

movimento é prolongado, pois a necessidade 

da ação a ser realizada exige maior latência 

até chegar à consciência. A forma de 

apresentação de estímulos múltiplos e 

simultâneos prejudica o tempo de reação, a 

clareza de informação, a personalidade 

(confiança na segurança, a preocupação com 

a exatidão) o rendimento intelectual, status 

social, formação escolar, experiência 

profissional e saúde física e mental, são 

fatores que podem modificar o rendimento da 

habilidade motora. 

Entende-se assim a aprendizagem como 

um processo encantador, cheio de novas 

informações que modificam e aprimoram as 

existentes e que depende de alguns fatores, 

sendo a iniciativa também um ato importante. 

O estudo de Gurian (2002) afirma que a 

aprendizagem é um processo no qual se 

organiza uma nova informação ou se 

modificam outras já existentes. Os processos 

que condicionam a aprendizagem são: a 

iniciativa e a facilidade para aprender, a 

capacidade de relembrar, a sensibilidade 

frente ao estímulo da aprendizagem, o esforço 

de aprender e a intensidade de tal 

aprendizagem.  

As características dos idosos que 
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influenciam a aprendizagem são: o interesse, 

o treinamento, a saúde, o nível de 

escolarização e o tempo maior de reação. 

Quando existe déficit de codificação e 

registro de informações, pode aumentar a 

ansiedade e dificultar ainda mais a 

aprendizagem (LEITE e TASSONI, 2020). 

 

3.2 INTERAÇÕES TECNOLÓGICAS, 

AFETIVIDADE E O IDOSO: A INSERÇÃO 

DIGITAL COMO UMA ALIADA 

Os idosos, quando se aposentam, 

passam por muitas transformações, visto que, 

estão acostumados com uma rotina em função 

do trabalho e eles se sentem fora do contexto 

social, e passam a ficar mais em casa. Nesse 

momento sentem a necessidade de se 

atualizar, pois não tiveram a chance de fazê-

lo em relação aos avanços da tecnologia. 

O envelhecimento da população 

brasileira está relacionado a um fenômeno 

mundial. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), entre 2015 e 2050, a população 

mundial, com mais de 60 anos quase dobrará, 

passando de 12% para 22% e em 2020, o 

número de pessoas com 60 anos ou mais será 

superior ao de crianças com menos de cinco 

anos. Vivendo mais, eles terão novas 

oportunidades, e por isso, adaptar-se e ser 

inserido no mundo tecnológico será um 

processo inevitável.  

A Tecnologias da Informação e 

Comunicação Domicílios 2019 - que tem o 

objetivo de mapear o acesso às TIC nos 

domicílios urbanos e rurais do país – mostra 

que 58% das pessoas com 60 anos já têm 

acesso à internet no smartphone, modificando 

os hábitos de comunicação e as próprias 

relações sociais, trazendo mudanças e novas 

experiências aos usuários. 

Os dados são resultados de pesquisa 

realizada em 2017, onde verificou-se que 

apenas 23% dos idosos diziam usar 

computador de mesa, 29% computador 

portátil, 16% tablet, 92% telefone celular. Em 

2018, esse percentual mudou, mostrando um 

aumento: uso de telefone celulares em 93%, 

19% dos idosos diziam usar computador de 

mesa, 27% computador portátil e 14% tablet. 

Diante dessa pesquisa, é notório que os 

idosos brasileiros estão usando mais os 

aparelhos eletrônicos, seja para fazer 

chamadas de voz e vídeo, enviar mensagens, 

compartilhar conteúdos, pesquisar preços de 

produtos on-line ou até mesmo fazer compras 

on-line. 

Dadas as realidades apresentadas, faz-

se fundamental a inserção deles nesse novo 

mundo, mediando saberes para que possam 

construir o seu próprio conhecimento. E foi 

diante desse cenário que, no decorrer deste 

trabalho será apresentada uma metodologia 

que permite aos idosos terem mais 

conhecimentos acerca da tecnologia. 
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Neves e Pereira (2011) apontam a 

necessidade de se ter uma metodologia 

aplicada para os idosos, visto que, o processo 

é mais lento e eles, muitas vezes, possuem 

limitações que são normais por causa da 

idade. 

Especialistas em estudos sobre o 

envelhecimento categorizaram os grupos de 

pessoas mais idosas. Segundo Ribeiro (2010), 

tal divisão pode ser classificada em: “idosos 

jovens, os idosos velhos e os idosos mais 

velhos”. O termo “idosos jovens” geralmente 

se refere a pessoas de 65 a 74 anos, que 

costumam estar ativas, cheias de vida e 

vigorosas. Os “idosos velhos”, de 75 a 84 

anos, e os “idosos mais velhos”, de 85 anos 

ou mais, são aqueles que têm maior tendência 

para a fraqueza e para a enfermidade, e podem 

ter dificuldade para desempenhar algumas 

atividades da vida diária.  

Vale ressaltar que essa divisão não é 

rigorosa, pois algumas pessoas, aos 60 anos, 

já apresentam alguma incapacidade e outras 

ainda estão cheias de vida e energia aos 85 

anos, conforme afirma Bee (1997). 

Nesses grupos de pessoas, a afetividade 

também é um fator a ser considerado de grande 

valia. Neste contexto, se a afetividade se faz 

importante na vida de uma criança, na vida dos 

idosos ela se torna indispensável, visto que as 

relações interpessoais durante as aulas 

oferecerão estímulos e influenciarão a 

estruturação tanto da cognição como do afeto 

nas fases do seu desenvolvimento. 

 
[...] a presença contínua da afetividade nas 
interações sociais, além da sua influência 
também contínua nos processos de 
desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, pode-
se pressupor que a interação que ocorre no 
contexto escolar também são marcadas pela 
afetividade em todos os seus aspectos. Pode-se 
supor, também, que a afetividade se constrói 
como um fator de grande importância na 
determinação da natureza das relações que se 
estabelecem entre os sujeitos (alunos) e os 
diversos objetos do conhecimento (áreas e 
conteúdos escolares), bem como na disposição 
dos alunos diante das atividades propostas e 
desenvolvidas (LEITE e TASSONI, 2020, p. 9-
10). 

 

Ressalta-se ainda, a afetividade dos 

idosos, porque, além dos fatores biológicos, 

eles também são atingidos por relações 

familiares, novas relações sociais, deterioração 

de processos psicológicos e cognitivos, etc. 

Quando percebem que há tarefas e funções que 

já não conseguem realizar, associadas com 

perda de entes queridos, diminuição do círculo 

de amizades, conflitos familiares, sociais e 

econômicos, existe maior probabilidade de 

adoecerem, causando transtornos afetivos (o 

mais comum: depressão) (LEITE e TASSONI, 

2020). 

A inclusão digital promove o 

desenvolvimento social, cognitivo e afetivo 

dos alunos. Atualmente, já se discute se a 

Internet traz mais benefícios ou malefícios à 

sociedade. 

Zimermann et al. (2011), considera-se que 

 
os processos sociais encontram-se acelerados, e 
isso se deve em grande parte à tecnologia, nesse 
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contexto, o emprego da tecnologia 
computacional promove a aquisição do 
conhecimento e desenvolvimento das 
informações de diferentes formas e a interação 
entre as pessoas. Esse fato está presente na vida 
da maioria das pessoas, independente de faixa 
etária. 

 

Neste contexto, Goldman (2007, p. 67) 
também enfatiza que 

 
surge uma nova sociedade, onde a informática já 
está alterando de forma significativa, o estilo de 
vida dos cidadãos. Nesse sentido, percebe-se que 
a tecnologia é uma ferramenta que proporciona 
ao homem muitas melhorias no seu cotidiano, 
visto que ela é uma extensão do homem. A 
invenção e o crescente avanço tecnológico estão 
modificando a compreensão do mundo. E, ao 
mesmo tempo em que promove melhorias à 
sociedade, o avanço tecnológico também leva a 
outra realidade, a exclusão digital, que atinge a 
todos que não possuem acesso ao equipamento 
e/ou aos procedimentos técnicos para fazer 
funcionar os mais diversos tipos de tecnologias, 
sendo que uma das partes mais atingidas é a da 
terceira idade. 

 

Diante disso, considera-se que a 

problemática para com a sociedade envolve o 

numeroso contingente de idosos que creem que 

a informática está além das suas capacidades. 

No entanto, essa crença não condiz com a 

realidade, uma vez que, atualmente, com o 

reconhecimento político da vida do idoso, essa 

realidade tem se alterado, pois, “idosos 

deixaram a vida privada e passaram a cobrar 

iguais direitos de conhecimentos, educação e 

domínio de tecnologias” (ZIMERMANN et 

al., 2011). 

Já nas considerações de Goldman (2007) 

 
os idosos constituem uma faixa etária que muitas 
vezes é excluída de ensinos formais, e são raros 
os projetos de formação para esse público, no 
entanto, há uma ampliação crescente de 

programas de extensão voltados para essas 
pessoas, principalmente em universidades 
abertas para a terceira idade, encontradas 
geralmente em universidades privadas, onde, os 
cursos de informática costumam ter uma 
demanda significativa e fazem parte do elenco de 
disciplinas oferecido pela maioria destas 
universidades, dessa maneira, esses incentivos 
tornam a população cada vez mais informatizada 
e digitalizada, o que vai exigir permanentemente 
a necessidade de acompanhar as mudanças que 
interferem no cotidiano das pessoas, pois existe 
uma ampliação cada vez mais sofisticada de 
equipamentos e serviços que requerem 
conhecimento e agilidade. 

 
 

Enfim, o que se pode considerar é que o 

computador tem utilidade e pode trazer 

mudanças significativas para as pessoas da 

terceira idade, levando a uma interação social 

mais adequada e de qualidade, mantendo-se 

assim o cérebro em dinâmica interativa, com 

ações que são benéficas, pois passam a ter mais 

confiança ao manusear e aprender com a 

linguagem da informática, “dispondo dela para 

liberar-se do fardo de ser visto como uma 

pessoa ultrapassada e descontextualizada do 

mundo atual” (MIRANDA e FARIAS, 2009, 

p. 15). 

 

4 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será apresentada a 

trajetória de uma construção ativa e as 

informações do caso relatado por esta 

pesquisa. A história e o entendimento da 

metodologia utilizada com pessoas da terceira 

idade, bem como os casos de sucesso e 

insucesso (que serão entendidos como 

aprendizados) compõem o que será 

apresentado adiante.  
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A intencionalidade desse artigo é 

promover a divulgação de atividades 

conscientes e colaborativas realizadas com 

pessoas que estão construindo novas histórias 

a partir de atitudes de credibilidade e 

desconstrução do que é preconizado nas 

práticas sociais, de que pessoas já experientes 

não aprendem, ou melhor, não são capazes de 

construir mundos novos para a sua existência. 

Para registrar o relato de caso a seguir, 

fez-se necessário revisitar todo o percurso 

realizado para se chegar ao método, as 

barreiras e facilidades encontradas e como a 

docente despertou para a necessidade de criar 

uma metodologia que facilitasse a 

aprendizagem dos idosos. Além disto,  

salientar as impressões que os alunos tiveram 

dessa nova possibilidade de aprender e de lidar 

com a tecnologia e que benefícios obtiveram 

com a metodologia. Ao final, espera-se 

apresentar os resultados que os idosos 

adquiriram para a vida e como se sentiram 

diante das novas facilidades que a tecnologia 

trouxe para seu cotidiano. 

 

4.1 RELATO DO CASO 

Em 2010, uma professora iniciou seus 

estudos num curso técnico de nível médio, em 

Santa Rita do Sapucaí – MG. Durante as aulas 

percebeu que vários de seus colegas não 

sabiam utilizar o computador e muito menos 

programas específicos para a realização de 

trabalhos acadêmicos, como o Pacote Office 

(Word, Excel, PowerPoint, entre outros). 

Vendo essa situação, decidiu ajudá-los, 

fornecendo-lhes dicas e orientações, antes do 

início das aulas diárias. 

No decorrer do curso, o conteúdo foi se 

tronando mais extenso e difícil; com isso, 

vários colegas a procuravam para tirarem 

dúvidas e até mesmo para auxiliá-los na 

elaboração de trabalhos acadêmicos. O tempo 

foi passando e seu nome tornou-se conhecido 

por toda cidade. 

Foi então que passou a compartilhar seus 

conhecimentos com pessoas de diferentes 

idades, e a maioria delas era idosos que 

queriam aprender a usar aparelhos eletrônicos 

(smartphone e tablet) para falar com os filhos, 

o computador para salvar fotos, entre outras 

atividades nesta mesma área. E é este trabalho 

que realiza até hoje. 

“Os primeiros contatos com os alunos 

são sempre os melhores, pois iniciam-se com 

uma boa conversa e continuam com os cafés 

que eles sempre preparam para recebê-la em 

suas casas para as aula”, relata a Professora. 

No contato inicial, o objetivo é o de saber 

o que eles desejam com as aulas. Feito isso, 

levanta-se quanto de conhecimento eles já 

possuem sobre a ferramenta a ser trabalhada. 

Depois desse primeiro contato, monta-se um 

roteiro com os objetivos a serem atingidos, 

pois assim, torna-se possível acompanhar o 

112



 
 
Inclusão digital: os benefícios de inserir os idosos no mundo digital, a partir de uma experiência de sucesso 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.22 , n.1, p. 104-120, 2022   

desenvolvimento de cada aluno de forma clara 

e objetiva. 

Para viabilizar melhor o aprendizado dos 

alunos, continuou especializando-se. Em 2011 

sentiu que precisava de algo mais; as pessoas a 

chamavam de professora, mas ela ainda não 

tinha formação pedagógica. Com o intuito de 

ampliar os horizontes e conhecer um pouco 

mais sobre o universo do “ensinar”, decidiu 

cursar Licenciatura em Pedagogia. Em 2012 

fez o vestibular,  matriculou-se no curso de 

Pedagogia da própria cidade e passou a 

dedicar-se ainda mais ao ensino de 

Informática, em domocílios, para idosos. 

No primeiro ano da faculdade participou 

de vários projetos voluntários; entre eles o 

“Portas Abertas”, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG. O 

projeto foi desafiador, pois oferecia aulas de 

informática aos sábados pela manhã (“saia de 

casa por volta das 6 horas da manhã para 

chegar à escola às 8”, relata a professora), em 

um bairro da zona rural, para toda a 

comunidade, entre elas pessoas humildes, de 

mãos calejadas, com histórias inspiradoras 

para contar. 

Sentiu-se realizada em poder 

compartilhar seus conhecimentos com aquelas 

pessoas e o amor pela educação e pela 

tecnologia foi só aumentando, quando 

percebeu que poderia contribuir com mais 

alunos, em especial com os idosos. 

Em 2016 tornou-se Pedagoga formada,  e  

logo  surgiu  uma  vaga  para ministrar o curso 

de “Informática para Terceira Idade” na 

Universidade Aberta e Integrada de Minas 

Gerais de Santa Rita do Sapucaí – MG 

(UAITEC), de maneira voluntária. Não teve 

dúvidas de que poderia contribuir na vida 

daquelas pessoas, por isto, logo aceitou o 

convite! 

Ao chegar em casa, estava sempre 

empolgada para organizar o planejamento das 

próximas atividades, pois queria que as aulas 

acontecessem de maneira sequencial, 

progressiva e dinâmica, ao mesmo tempo. A 

fim de alcançar seus objetivos e os objetivos de 

seus alunos, elaborava material de apoio para 

que eles usassem durante as aulas; com isso, 

elas ficariam mais produtivas e com maior 

participação de todos.  

No dia 07 de fevereiro de 2016 

iniciaram-se as aulas. Ao chegar na sala 

deparou-se com 18 alunos. “No primeiro 

momento fiquei surpresa, pois estava 

acostumada a ministrar aulas individuais, não 

para salas cheias”, confessa a Professora. E 

continua: “foi uma mistura de sentimentos: ao 

mesmo tempo que sentia alegria, percebia que 

o medo estava tomando conta de mim”. Afirma 

ainda que ao ver aqueles alunos com os olhos 

brilhando de emoção por saber que ela seria a 

professora deles, e que eles iriam aprender o 

que tanto desejavam, fazia valer a pena cada 

segundo... e logo aquele sentimento de medo 

deu lugar somente ao de gratidão, por poder 
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fazer a diferença na vida dos alunos. 

A aula iníciou-se com uma rodada de 

conversa, para saber o que eles tinham de 

conhecimentos sobre o uso da tecnologia e o 

que pretendiam aprender com aquelas aulas. 

Vários alunos chegaram com objetivos bem 

claros: “quero aprender a usar o Google para 

fazer minhas pesquisas”; “assistir vídeo no 

YouTube para preparar minhas receitas”, fazer 

crochês”, ou para “ver novas técnicas de 

construção”, “tirar foto no celular para colocar 

no Facebook”, “usar o celular para mandar 

foto, áudio no WhatsApp”, “assistir videos de 

ordenhadeira” (máquina para ordenhar vacas, 

ou seja, para tirar o leite da vaca), dentre 

outros. 

Por meio dos objetivos deles, foi 

possível perceber como seria desafiador, mas 

propôs-se a ajudá-los, e seguiram... 

As aulas eram ministradas uma vez por 

semana, porém eles queriam mais aulas 

durante a semana, só que era impossível, pois 

além de ministrar aulas para eles, a professora 

as ministrava também na Prefeitura Municipal 

de Santa Rita do Sapucaí – MG, e ainda 

oferecia aulas particulares de informática para 

crianças, jovens, adultos e idosos em 

domicílio, na mesma cidade e na cidade 

vizinha. Então, seguiu com as aulas semanais e 

a cada semana um novo desafio. 

Durante as aulas abordava várias 

questões com os alunos. Dentre elas, discussão 

teórica sobre tecnologia; aprendizagem sobre a 

parte física (Hardware) e lógica do 

computador (Software); apresentou os 

principais recursos do computador, como o 

Sistema Operacional Windows (ensinando os 

alunos a usarem as tarefas básicas de como 

criar e gerenciar pastas, abrir programas e 

arquivos, entre outros). Ensinou também a 

utilizarem diversas ferramentas e recursos da 

Internet, como por exemplo: navegadores 

(Google Chrome e Mozilla); sites de busca 

(Google e Yahoo); redes sociais (Facebook), 

promovendo assim a inclusão digital deles por 

dois anos consecutivos. 

Nesses dois anos foi notória a evolução 

desses alunos, pois iniciaram as aulas sem ao 

menos saber quais eram as partes que 

compõem um computador (monitor, gabinete, 

mouse e teclado) e concluíram sabendo utilizar 

o básico, como ligar e desligar o computador, 

acessar a internet (Google e Facebook) e 

WhatsApp. 

O projeto foi concluído com uma 

formatura, preparada com muitos detalhes, 

onde os alunos receberam seus certificados e 

fizeram uma festinha para comemorar aquele 

período rico de aprendizagem. 

 

4.2 DESENVOLVENDO O TRABALHO… 

Para entender melhor todo o processo de 

desenvolvimento da metodologia ao longo do 

tempo, a Professora destaca como ocorrem as 
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aulas iniciais, para adequar o processo de 

ensino às necessidades de cada aluno. 

Dando início ao ensino de uma 

determinada ferramenta, apresenta os passos 

de como utilizá-la, e posteriormente o aluno 

faz o mesmo percurso, ou seja, “coloca em 

prática sem medo”. Por fim, ele anota todos os 

passos que colocou em prática, como tarefa. 

Em todas as aulas deixa uma “tarefinha”, para 

que o conteúdo ensinado seja fixado. Além 

disto, o material de apoio também dá o suporte 

necessário. 

Na na segunda aula, o aluno apresenta a 

tarefa realizada e a professora aproveita o 

momento para acrescentar algo novo referente 

à ferramenta estudada, para ampliar o seu 

conhecimento. 

A partir das necessidades físicas, é 

necessário criar estratégias especiais durante 

o processo de ensino e aprendizagem, tais 

como: uma boa iluminação; turmas pequenas; 

um aluno por computador; material de apoio 

com letras maiores; partir de suas situações 

cotidianas e também respeitar o ritmo de cada 

aluno ao seguir as etapas do processo. 

 

4.3 CASOS DE SUCESSO E INSUCESSO 

Ao compartilhar suas experiências, a 

Professora apresenta casos de sucesso e 

insucesso que ilustram os resultados do uso da 

metodologia, pois mostram todo caminho 

percorrido até se chegar ao modo ideal de 

ensinar cada pessoa, considerando todas as 

suas limitações. 

Como caso de sucesso, fala-se sobre uma 

das alunas, aqui nomeada de Aluna 1: ela tem 

60 anos de idade, Técnica em Contabilidade, 

amante dos estudos, viu a ecessidade em 

aprender mais, por esse motivo prestou 

vestibular em Pedagogia. Ao ingressar na 

graduação, sentiu a necessidade de aprender o 

básico do Pacote Office para elaborar seus 

trabalhos acadêmicos e o e-mail para o 

recebimento e envio de informações 

pertinentes à graduação. Formou-se em 

Pedagogia e nunca mais parou; hoje está 

concluindo sua segunda pós-graduação na área 

da Educação.  

Há também um relato de caso de sucesso, 

mas com um final foge àquilo que se pode 

controlar. É o caso da Aluna 2, que foi uma das 

primeiras alunas da Professora. Com 52 anos, 

dona de casa, sentiu a necessidade de aprender 

a ligar o computador, enviar mensagem no 

facebook para comunicar com seus amigos e 

filhos, e digitar de maneira rápida e prática, 

pois não queria “catar milho”, relatou. Com 

todo seu desempenho e dedicação durante as 

aulas, conseguiu atingir seus objetivos em 

menos de 2 meses. “Infelizmente hoje, ela não 

se encontra mais entre nós, mas está em nossos 

pensamentos e orações”, afirma a Professora. 

A aluna 3, com 76 anos de idade, diretora 

aposentada de Escola Estadual de Minas 
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Gerais, foi também uma das primeiras alunas 

da Professora. Além de usar o e-mail, 

Facebook e Whatsapp como ninguém, 

aprendeu também a utilizar o aplicativo 

Duolingo (para aprender inglês), a fim de 

aperfeiçoar seus conhecimentos. Em julho de 

2020 mandou lhe uma mensagem contando 

que teve um AVC isquêmico, que afetou um 

pouco de sua coordenação motora fina e sua 

fala, mas não a paralisou. Mesmo com essas 

limitações, não se deixa abalar, está sempre 

com alto astral, a fim de aprender mais e mais. 

A Aluna 4, de 79 anos, orientadora 

educacional aposentada também de uma 

Escola Estadual de Minas Gerais, comentou 

que já teve vários computadores, desde os mais 

antigos até o laptop que tem hoje; os demais 

danificaram por falta de uso. Conheceram-se, 

em meio a várias pessoas na escola onde era 

orientadora, mesma Instituição em que 

professora estava fazendo estágio da 

faculdade. A Professora se lembra de que 

entregou a ela, em mãos, o seu cartão de visita, 

falando sobre o trabalho de inclusão digital que 

fazia. Em 2019 a Professora começou a 

lecionar informática em uma turma de alunos 

da terceira idade, numa faculdade local, e ao 

chegar lá o destino as conectou novamente. 

Daí iniciaram-se as aulas particulares em 

paralelo com as aulas na faculdade. Hoje a 

aluna já consegue utilizar seu laptop com 

autonomia e está prestes a atingir um dos seus 

maiores objetivos: trabalhar com fotos, no 

computador. 

A Aluna 5, 76 anos, professora de 

línguas portuguesa e inglesa que esteve sempre 

à frente com sua forma culta de se comunicar. 

“Aprendi e aprendo muito com ela”, diz a 

Professora. Conheceram-se através de uma 

amiga em comum e desde então não se 

separaram mais, pois “ela quer estar sempre 

atualizada”. Uma das primeiras coisas 

ensinadas a ela foi a utilização do próprio 

computador no modo acessibilidade, visto que 

tem dificuldades para enxergar. Aproveitando 

o momento, seu smartphone também foi 

colocado nesse modo ficando mais confortável 

para o manuseio. 

Uma senhora independente com alma 

jovem é a Aluna 6. Com 92 anos, viaja pelo 

mundo como ninguém; sua última viagem foi 

para Portugal, (em viagens mais extensas um 

dos filhos a acompanha, mas relatou que 

prefere ir sozinha, pois ama a liberdade). 

Procurou as aulas para aprender a usar o laptop 

para acessar o Facebook e o smartphone (tirar 

fotos e enviar para seu amigos pelo Whatsapp). 

“Ela é um exemplo de superação e nos mostra 

que a idade não é uma desculpa, ao contrário 

mostra que pode ir além de suas limitações”, 

afirma a Professora. Hoje ela procura os 

serviços da Professora sempre que surge 

alguma dúvida pontual, visto que já tem um 

nível bom de conhecimento. Ela também é 

uma das alunas que frequentam a Faculdade 

Aberta à Maturidade, porém prefere o 

atendimento individual. 

Os exemplos de sucessos não são 
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poucos, já foram mais de 300 alunos incluídos 

no mundo digital. 

O Aluno 7 é um sonhador que ama 

escutar músicas e ficar por dentro de todas as 

notícias do mundo. Com 78 anos, mas não 

apresenta ter essa idade, tem muita disposição 

para fazer caminhada e cuidar das suas 

plantinhas. Sua nora, que mora na Itália, viu 

um artigo da Professora no LinkedIn e a 

contratou para dar aulas a ele. “Lembro-me 

como se fosse hoje quando liguei para 

agendarmos a primeira aula, pois ele não sabia 

de nada”, afirma a Professora. E continua: “no 

primeiro momento ficou inseguro, não queria 

fazer as aulas, pois achava que não era 

impossível aprender aquelas coisas”. Durante 

as aulas percebeu que ele podia ir muito mais 

longe, só precisava acreditar no seu potencial. 

Aos poucos foi lhe sendo apresentando o vasto 

universo  que a tecnologia tem a oferecer, e ele 

começou aprendendo a usar o WhatsApp pelo 

tablet (enviar mensagens, fotos, áudios entre 

outras coisas) e chegou até a utilizar o 

Facebook. “A cada aula que passava ele 

mostrava mais interesse, e os seus olhos 

sempre brilhando ao aprender”, relata a 

Professora. Com isso o processo de ensino e 

eaprendizagem foi se tornando mais leve. Após 

uma das aulas, ele escreveu uma mensagem 

para sua nora que assustou a Professora; disse: 

“agora não quero mais morrer, pois conheci a 

‘Professora’”(Grifo das autoras. “Ao ler a 

mensagem vi quanto o trabalho estava sendo 

importante para esse aluno; confesso que 

fiquei chocada, pois jamais tinha pensado que 

minhas aulas fariam tanta diferença na vida 

deles” (A Professora). 

Os casos de insucesso apresentados são 

citados como raros, mas é importante 

identificá-los e tirar boas lições para que não se 

cometam mais os mesmos erros. 

Uma das situações consideradas de 

insucesso pela Professora é quando o aluno não 

tem oportunidade de participar das aulas, ou 

não as aproveita como deveria. Cita a situação 

de quando ministrava aulas na UAITEC, 

notava que as faltas dos alunos era um dos 

fatores que atrapalhavam o desenvolvimento 

da aprendizagem, e eles se sentiam 

prejudicados quando se ausentavam, mas ela 

sempre dava o melhor de si para que eles não 

tivessem essa sensação e pudessem 

acompanhar as aulas normalmente, na medida 

do possível. 

Outro fator é a questão da insegurança ao 

manusear os equipamentos; por medo de 

estragá-los acabam não tendo os resultados 

esperados. 

Finalizando, segundo a Professora, todo 

o desenvolvimento dessa metodologia trouxe 

grandes impactos para ela, e principalmente 

para os idosos que foram digitalmente 

incluídos, e passaram a se sentir mais 

pertencentes ao meio e ao contexto social 

atual. 

A principal meta foi criar oportunidades 
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para os alunos incluirem-se na sociedade 

informatizada. Hoje, a humanidade vive num 

ciberespaço, um espaço de encontros, 

construção de relações e trocas de 

informações. A inclusão digital viabilizou a 

conexão entre indivíduos separados 

geograficamente e diferentes em sua história, 

cultura e crenças. A alfabetização digital destes 

alunos promoveu ainda o desenvolvimento 

social, cognitivo e afetivo deles. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Ao longo do trabalho foi possível notar 

que as ações realizadas pela Professora 

permitiram a inserção dos idosos no mundo 

digital, conforme desejava Freire, que o 

indivíduo tivesse condições mais dignas de 

vida e possibilidade de identidade, fraternidade 

e igualdade. Ou seja, ensinar adultos não é um 

tema novo, porém, é pouco falado e pouco 

praticado nas situações de aprendizagem com 

o mundo digital. 

A teoria é composta por conceitos 

simples, e que contribuem de forma 

significativa para o desenvolvimento de novas 

habilidades na terceira idade, uma vez que o 

aluno é o centro de todo o processo de 

aprendizagem. 

Com a aplicação desta metodologia, 

durante 09 anos, a Professora afirma ter sido 

possível perceber muitos benefícios da 

tecnologia para esta faixa etária, tais como a 

melhora nas interações sociais e o estímulo à 

atividade mental. 

Nota-se que o computador trouxe 

mudanças significativas para aquelas pessoas, 

sendo que a aprendizagem despertou mais 

confiança no manejo da informatização, de 

modo geral. 

E por fim, despertou interesse em lidar 

com tecnologias em outros locais como, caixas 

eletrônicos, leitura óptica em lojas e 

supermercados, e a transitar pela nova cidade 

real e virtual que está se configurando na vida 

urbana. 

Diante disso, a inclusão digital de 

idosos mostra-se um importante meio de 

valorizar toda a experiência de vida dessas 

pessoas que tanto já contribuíram e continuam 

contribuindo para a sociedade. 

Nesse contexto, é válido enfatizar que 

a inserção dos idosos no mundo digital é 

necessária e urgente, passando por um 

processo humanizado e libertador, no qual eles 

se sintam parte da aprendizagem, partindo da 

sua própria visão de mundo. 

Como limitadores desta pesquisa, cita-

se o fato de se relatar o caso de apenas uma 

professora. Ainda assim, o conhecimento 

público deste caso pode incentivar o 

aparecimento de novas histórias tidas como 

“de sucesso” para que as próximas pesquisas 

na área contem com maior volume de dados. 

118



 
 
Inclusão digital: os benefícios de inserir os idosos no mundo digital, a partir de uma experiência de sucesso 

Revista Científica da FAI, Santa Rita do Sapucaí, MG, v.22 , n.1, p. 104-120, 2022   

Nesta mesma linha, tem-se também 

como limitador o tamanho da amostra: sete 

alunos em 300 jovens e adultos incluídos 

digitalmente pela mesma professora. 
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