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EDITORIAL 

 

Os desafios da produção científica na graduação e seus cotidianos 

 

A Revista fateb.científica é uma publicação científica interdisciplinar de 

periodicidade anual em língua portuguesa, inglesa e espanhola. Ela objetiva 

disseminar ideias, promover discussões e divulgar resultados de pesquisas 

científicas, especialmente dos alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Birigui (FATEB), relacionadas aos eixos temáticos de Administração, Ciências 

Contábeis, Design, Informática e Pedagogia, e áreas a fins.  

A Revista fateb.científica, criada em 12 de abril de 2017, aceita para 

publicação trabalhos científicos resultantes de pesquisas de caráter teórico ou 

empírico e revisões de literatura nas seções de documentos dos tipos: Artigo de 

Pesquisa, Comunicação Rápida, Carta para o Editor, Micro Artigo e Editorial. Ela tem 

como público-alvo estudantes, professores e pesquisadores de IES que atuem nas 

áreas relacionadas aos eixos temáticos supracitados. 

Na seleção de artigos que compõem o segundo número da Revista 

fateb.científica, considerou-se a nova tipologia de documentos da revista. 

Na Segunda Edição da Revista fateb.científica, além do Editorial foram 

aprovados para publicação 28 documentos, sendo: 7 (sete) artigos do tipo 

Comunicação Rápida, 2 (dois) Micros Artigos e 19 (dezenove) Artigos de Pesquisas, 

todos relacionados aos eixos temáticos de Administração, Ciências Contábeis, 

Informática, Pedagogia e áreas a fins.  

Abrindo a Segunda Edição da Revista fateb.científica estão os 7 (sete) 

artigos do tipo Comunicação Rápida, que são documentos que buscam divulgar de 

modo resumido o conteúdo ou parte dele, de trabalhos desenvolvidos em um 

projeto, e os 2 (dois) Micros Artigos, sendo um tipo de documento de formato 
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resumido, cujo conteúdo fornece dados sobre uma experiência ou acompanhamento 

de outro artigo, onde são publicados resultados de investigação sob a forma de 

dados, software, métodos, vídeo etc. 

A Revista fateb.científica finaliza sua segunda edição com a publicação de 

19 (dezenove) Artigos de Pesquisas que são documentos que comunicam os 

resultados de projetos de investigação numa determinada área científica.  

Portanto, a ordem dos documentos que compõem a Segunda Edição da 

Revista fateb.científica obedece a data de submissão de documentos pelos autores 

nas seções de documentos dos tipos: Comunicação Rápida, Micro Artigo e Artigo de 

Pesquisa, considerando os eixos temáticos de Administração, Ciências Contábeis, 

Informática, Pedagogia e áreas a fins. 

No seu conjunto, os textos dos diferentes tipos de documentos demonstram o 

nível de amadurecimento dos autores de todos os eixos temáticos que submeteram 

seus trabalhos à Revista fateb.científica. 

A Revista fateb.científica agradece aos autores pelo envio dos documentos; 

aos pareceristas Ad hoc e ao Conselho Editorial pela ajuda com os trabalhos. Boa 

leitura a todos! 

 

Sandro Augusto Teixeira de MENDONÇA1 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB) 

Editor da fateb.científica 
Contato: satmendonca@gmail.com 

 
 
 

1 Possui graduação em Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) (1995), graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos 
(ASSER) (1991), mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) (2000) e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental 
pela Universidade de São Paulo (USP) (2006). Atualmente é professor III da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Birigui (FATEB). Tem experiência interdisciplinar em Ciências Sociais, Ciências Sociais 
Aplicadas e Filosofia, com ênfase em Sociologia, Sociologia da Educação e Organizacional, 
Sociologia Rural, Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Governança Corporativa, Filosofia e 
Filosofia da Educação, Metodologia Científica. 
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Os desafios da produção científica: Uma breve reflexão sobre as discussões epistemológicas das 
ciências e o advento da tecnociência em curso 

 

RESUMO 
 

O presente artigo fez uma breve discussão referente aos desafios da produção científica, 
considerando as questões epistemológicas das ciências, suas limitações teórico-conceituais e o 
processo recente da tecnociência em curso. As discussões epistemológicas das ciências e os 
percalços da tecnociência se sustentam nos argumentos de Rousseau (2018), Boaventura (2003) e 
Castells (2016), Giddens, Beck e Lash (1997), e Carvalho (2000), Oliveira (2004) e Chatfield (2016). 
Através da Pesquisa Bibliográfica, verificou-se que os desafios da produção científica no mundo 
acadêmico revelam cotidianos tomados por questões que perfazem o processo recente de 
mercantilização da ciência orientado pela reforma neoliberal imposta às Universidades públicas 
brasileiras, convergindo com a lógica da globalização neoliberal em praticamente todos os países 
dotados de atividade científica. As ordens de razão que sustentam a tese da tecnociência e o 
processo de mercantilização da ciência buscam legitimidade no potencial da Ciência de gerar 
aplicações a favor da ciência pura, em detrimento da ciência básica. Desta forma, haveria a 
promoção e manutenção da ciência aplicada e, no limite, o fim da ciência básica. Com a separação 
institucional entre ciência e tecnologia regulada pelo mercado, e a privatização do ensino universitário 
teríamos o afrontamento contra o conhecimento e o desrespeito do valor de obras criativas, na 
ciência e nas artes, tanto na graduação como na pós-graduação. Portanto, as questões 
epistemológicas da ciência seiscentista e seu modelo totalitário que nega a racionalidade a todas as 
formas de saber, e o desenvolvimento histórico entre a ciência e a tecnologia que perfazem o 
processo de mercantilização da ciência na lógica da Tecnociência, apontam para o afrontamento 
contra o avanço do conhecimento e da civilização humana. 
 

Palavras-Chave: Ciência seiscentista; Embate entre Ciência pura e aplicada; Globalização 
neoliberal; Mercantilização da ciência; Privatização das Universidades públicas brasileiras. 
 
 

The challenges of scientific production: A brief reflection on the epistemological discussions of 
science and the advent of ongoing technoscience 

 

ABSTRACT 
 

The present article made a brief discussion about the challenges of scientific production, considering 
the epistemological issues of sciences, their theoretical and conceptual limitations and the recent 
process of technoscience in progress. The epistemological discussions of sciences and the mishaps 
of technoscience are based on the arguments of Rousseau (2018), Boaventura (2003) and Castells 
(2016), Giddens, Beck and Lash (1997), and Carvalho (2000), Oliveira (2004) and Chatfield (2016). 
Through the Bibliographic Research, it was verified that the challenges of the scientific production in 
the academic world reveal daily taken by questions that make up the recent process of 
mercantilization of science oriented by the neoliberal reform imposed to the Brazilian public 
universities, converging with the logic of neoliberal globalization in practically all countries with 
scientific activity. The orders of reason that underpin the thesis of technoscience and the process of 
commercialization of science seek legitimacy in the potential of science to generate applications in 
favor of pure science, to the detriment of basic science. In this way, there would be the promotion and 
maintenance of applied science and, in the limit, the end of basic science. With the institutional 
separation between science and technology regulated by the market, and the privatization of university 
education, we would have the confrontation against the knowledge and disrespect of the value of 
creative works in science and the arts, both undergraduate and postgraduate. Thus, the 
epistemological questions of seventeenth-century science and its totalitarian model that denies 
rationality to all forms of knowledge, and the historical development between science and technology 
that make up the process of commodification of science in the logic of Technoscience, point to the 
confrontation against the advance of knowledge and human civilization. 
 

Key words: Science seiscentista; Clash between pure and applied science; Neoliberal globalization; 
Mercantilization of science; Privatization of Brazilian public universities. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo da ciência passa por questionamentos de ordens diversas. As 

questões epistemológicas das ciências, as limitações do seu arcabouço teórico e 

conceitual e o processo recente de mercantilização da ciência orientado pela 

reforma neoliberal imposta às Universidades públicas brasileiras convergem com a 

lógica da globalização neoliberal em praticamente todos os países dotados de 

atividade científica. 

Nessa perspectiva, os desafios da produção científica na graduação e pós-

graduação revelam cotidianos tomados pelas discussões epistemológicas e pelo 

advento da tecnociência em curso. 

As discussões de cunho epistemológico das ciências e os percalços da 

tecnociência perfazem os argumentos de Rousseau (2018), Boaventura (2003) e 

Castells (2016), Giddens, Beck e Lash (1997), e Carvalho (2000), Oliveira (2004) e 

Chatfield (2016). 
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MÉTODO 

 

Do ponto de vista metodológico, o presente artigo fundamentou-se pela 

Pesquisa Bibliográfica. 

Segundo Severino (2000), a Pesquisa Bibliográfica é o tipo de pesquisa que 

coloca o pesquisador a par do estado da arte do seu objeto de estudo. Ela abrange a 

leitura, análise e interpretação de livros, textos legais, documentos diversos e 

periódicos, incluindo artigos científicos da Internet. 
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À GUISA DE RESULTADOS 

 

Rousseau discute o rigor científico e sua relação com a virtude e a 

transcendência entre a teoria e a prática.  

O Discurso sobre as Ciências e as Artes de Rousseau foi apresentado em 

um concurso da Academia de Dijon, em 1750. Rousseau é indagado pela Academia 

se o progresso das ciências e das artes contribuiria para purificar ou para corromper 

os nossos costumes.  

Rousseau responde à indagação negando que as ciências e as artes seriam 

elevadas conquistas da humanidade. Embora ele comece seu Discurso fazendo um 

elogio à cultura, seu argumento principal defende a tese de que o gosto pelos 

estudos e pelas letras degenerariam os costumes e a moral da civilização, o que em 

princípio parece uma contradição. Parece, mas não é! 

Rousseau sabia que o avanço do conhecimento é a principal característica da 

vida em sociedade e, por conseguinte, o principal pré-requisito da civilização. Sua 

tese relativa à saída do homem de seu estado de inocência até a sua chegada em 

um mundo de sabedoria dependia do conhecimento. Mas que tipo conhecimento? 

Além de responder à indagação da academia de Dijon, Rousseau faz o seu 

questionamento. Ele pergunta se haveria alguma relação entre a ciência e a virtude. 

Ele indaga também: Há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento 

vulgar que temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e 

mulheres da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido por poucos e 

inacessível à maioria? Contribuirá a ciência para diminuir o fosso crescente na nossa 

sociedade entre o que se é e o que se apresenta ser, o saber dizer e o saber fazer, 

entre a teoria e a prática? Rousseau responde: NÃO! 

A resposta certeira dada por Rousseau tem a ver como comportamento da 

Ciência Moderna Seiscentista. 

A Ciência Moderna de 1600, a partir da revolução Copernicana consolida-se 

em um modelo totalitário negando a racionalidade a todas as formas de saber que 
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não acatarem seus princípios epistemológicos e suas regras metodológicas. A partir 

do século XIX, esse modelo de racionalidade se estende às Ciências Sociais, 

quando emergentes através do Positivismo. 

Rousseau apenas começa a discussão relativa aos percalços do rigor da 

ciência seiscentista, que seria um impedimento para a evolução do conhecimento e, 

por conseguinte, não contribuiria para a evolução moral humana. 

A Pós-modernidade de Boaventura de Souza Santos e Manuel Castells alerta 

à necessidade da reformulação do arcabouço teórico produzido pela ciência, que 

estaria impregnado pelos valores ideológicos dominantes da era moderna e, por 

isso, incapaz de gerar entendimento da realidade atual.  

No século XX, corroborando com o pensamento rousseauniano, a Pós-

modernidade de Boaventura de Sousa Santos e Manuel Castells aponta para o 

princípio da desvalorização dos conceitos ideológicos dominantes na era moderna. 

Nesse sentido, todo o referencial teórico produzido e defendido pela ciência 

moderna deveria ser reformulado a partir de nova concepção moral e ética societária 

pós-sociedade industrial. 

A ideia de pós-modernidade nas concepções de Boaventura (2003) e Castells 

(2016) carrega em si uma ambiguidade: de um lado, senso de fim de uma época; e 

de outro, senso de um novo começo.  

A Modernização Reflexiva de Anthony Giddens, Ulrich Beck e Scott Lash nega 

a ambiguidade da pós-modernidade e sugere a necessidade da reinvenção do 

referencial teórico favorável ao entendimento de outra modernidade.  

 No campo da epistemologia da Modernização Reflexiva, o conceito de 

reflexividade é central, pois caracteriza a nova fase da modernidade como reflexiva, 

representando assim uma possibilidade de reinvenção da modernidade e de suas 

formas industriais.  

Por meio da radicalização da modernidade, abrem-se caminhos para uma 

nova modernidade. O que a Modernização Reflexiva traz é a ideia que muitas 

modernidades são possíveis, em oposição à ideia fatalista de que só existe a forma 

de modernidade da sociedade industrial. 
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Transcendendo as discussões epistemológicas das ciências, o 

desenvolvimento histórico entre a ciência e a tecnologia e o processo de 

mercantilização da ciência na lógica da Tecnociência de Tom Chatfield, Edgard 

Carvalho de Assis e Marcos Barbosa de Oliveira alertam para o processo de 

desenvolvimento capitalista em curso, que tem desqualificado e desconsiderado a 

pesquisa pura a favor da pesquisa aplicada. 

A Tecnociência surge a partir do desenvolvimento histórico entre ciência e 

tecnologia e a mercantilização da ciência. Ela é parte integrante do processo de 

desenvolvimento capitalista, corresponsável pelos problemas que afligem a 

humanidade no presente momento histórico de hegemonia neoliberal, como a 

persistência da miséria, da fome, da violência, as desigualdades sociais, a 

degradação do meio ambiente e a sobreexplotação e o esgotamento dos recursos 

naturais. 

As ordens de razão que sustentam a tese da tecnociência e, por conseguinte, 

o processo de mercantilização da ciência são a interdependência da Ciência e 

Tecnologia e a valorização do potencial da Ciência de gerar aplicações a favor da 

ciência pura, em detrimento da ciência básica. Assim, a partir da hegemonia 

neoliberal, haveria a promoção da tecnologização da ciência e, no limite, o fim da 

ciência básica. 

Neste sentido, os desafios da produção científica na graduação e pós-

graduação perpassam a separação institucional entre ciência e tecnologia.  

Os cotidianos do mundo acadêmico estariam tomados pelo enfrentamento 

entre os interesses da pesquisa básica, praticada predominantemente na 

Universidade pública, objetivando a ampliação de conhecimentos teóricos e o 

progresso científico, sem a preocupação de utilizá-los na prática, e a pesquisa 

aplicada de cunho tecnológico, praticada principalmente com o fomento de 

empresas privadas, cujos resultados objetivam solucionar os problemas que ocorrem 

na realidade na lógica do mercado. 

Portanto, o processo de mercantilização da ciência e da tecnologia que está 

em curso apoia-se no sistema de patentes, fazendo parte da essência do processo 
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de reforma neoliberal imposto à Universidade. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Embora a ciência moderna sempre funcione como um bem público, livre e 

acessível a todos, o sistema de patentes ameaça esse status. 

A reforma neoliberal imposta às Universidades públicas brasileiras e a 

mercantilização da ciência em curso perfazem a lógica do processo de globalização 

neoliberal em praticamente todos os países que têm uma atividade científica 

relevante. Considerando que os rumos do desenvolvimento da economia são 

determinados pelo mercado, que funciona como um sistema regulador da economia, 

verifica-se que a reforma neoliberal da Universidade objetiva mercantilizar o 

conhecimento científico, tendo o mercado como sistema regulador. Os 

pesquisadores das Universidades são pressionados no sentido de que se esforcem 

para conseguir patentes. É a tecnologização da pesquisa científica. 

A fusão da ciência com a tecnologia acontecerá quando todo o conhecimento 

científico produzido na Universidade se tornar objeto de patentes. E a produtividade 

individual dos pesquisadores ou agrupada por departamento é avaliada 

quantitativamente.  

Tem-se o conhecimento científico transformado em mercadoria e regulado 

pelo mercado através de formas sofisticadas de avaliação, quais sejam: a 

importância do número de publicações em detrimento da qualidade das obras 

publicadas; leva-se em conta o número de citações que cada publicação recebe na 

literatura especializada em detrimento do conteúdo; em relação ao ensino e à 

docência leva-se em conta o número de aulas dadas, de orientandos, de 

dissertações e teses defendidas; e a extinção da gratuidade do ensino público, 

pautada pela ideia da sua manutenção como um direito, o apoio legal e financeiro 

dado pelo Estado às organizações privadas de ensino, etc.  

A reforma neoliberal da Universidade envolve ainda outras maneiras de 

atrelar a produção científica ao mercado. Desde a privatização branca representada 

pela criação de fundações de direito privado associadas a unidades universitárias, 

até o estímulo à obtenção de recursos para a pesquisa do setor privado por meio, 
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entre outros, da realização de parcerias.  

A grande questão que perfaz o caminho dos desafios da produção científica 

na graduação e pós-graduação é considerarmos separadamente a ciência e a 

tecnologia. Se assumirmos que a pesquisa científica básica é realizada 

primordialmente nas Universidades e a pesquisa aplicada e tecnológica é realizada 

nas empresas, o que aconteceria com o avanço do conhecimento e da civilização 

humana se tivéssemos a privatização da universidade? 

As discussões epistemológicas da ciência seiscentista e seu modelo totalitário 

que nega a racionalidade a todas as formas de saber, e o desenvolvimento histórico 

entre a ciência e a tecnologia que perfazem o processo de mercantilização da 

ciência na lógica da Tecnociência apontam para o afrontamento contra o 

conhecimento e o desrespeito do valor de obras criativas, na ciência e nas artes, 

tanto na graduação como na pós-graduação. 
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AGT – Sistema de gestão de relacionamento com o cliente 
 

RESUMO 
 
O relacionamento com os clientes sempre foi importante para manter um negócio próspero no 
mercado. Conseguir esse diferencial é algo que exige muita dedicação e é difícil alcançá-lo. No atual 
contexto, conhecer bem seus clientes é de extrema importância para conseguir entender suas 
necessidades e satisfazê-las com exatidão. Neste sentido, o objetivo deste artigo é apresentar o 
desenvolvimento de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, que permita gerenciar os 
atendimentos prestados. O sistema AGT foi desenvolvido com a linguagem PHP e o sistema 
gerenciador de banco de dados utilizado foi o MySQL, e tem por definição facilitar o relacionamento 
de empresas com seus clientes, proporcionando o gerenciamento dos atendimentos prestados. 
Grande parte das empresas não faz este gerenciamento, acarretando em atendimentos genéricos e 
de baixa qualidade. Atendimentos personalizados proporcionam uma relação mais sólida entre 
empresas e clientes. Portanto, tão importante quando o serviço prestado ou produto vendido, é 
manter a excelência no atendimento, demostrando compromisso com os seus clientes. 
 
Palavras-chave: 1 Desenvolvimento de Software. 2 Atendimentos. 3 Personalizado 

 
 

ABSTRACT 
 

AGT - Customer Relationship Management System 
 

The relationship with customers has always been important in maintaining a thriving business in the 
market. Achieving this differential is something that requires a lot of dedication and is difficult to 
achieve. In the present context, knowing your customers well is extremely important in order to 
understand their needs and satisfy them accurately. In this sense, the objective of this article is to 
present the development of a customer relationship management system that allows managing the 
services rendered. The AGT system was developed with the PHP language and the database 
management system used was MySQL, and is by definition to facilitate the relationship of companies 
with their clients, providing the management of the services rendered. Most companies do not do this 
management, resulting in generic and low quality services. Customized services provide a stronger 
relationship between companies and customers. Therefore, as important as the service provided or 
product sold, is to maintain excellence in service, demonstrating commitment to its customers. 
 
Key words: Software Development. 2 Attendance. 3 Custom 
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INTRODUÇÃO 

 

A falta de gestão de relacionamento entre empresas e clientes geram 

problemas significativos. Deste modo, empresas acabam desempenhando um 

atendimento genérico e de baixa qualidade, não atingindo um aspecto de parceria 

com o cliente.  

A dificuldade em obter maiores conhecimentos com relação ao histórico dos 

atendimentos, prejudica potencialmente o desempenho das empresas em um 

mercado extremamente competitivo. Atendimentos personalizados permitem fidelizar 

os clientes. 

Deste modo, o objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento de um 

sistema de gestão de relacionamento com o cliente, visando integrá-lo à empresa 

através do gerenciamento dos atendimentos prestados. 
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MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a técnica de reuso de 

requisitos. Alguns sistemas de gestão de relacionamento com o cliente foram 

analisados para definição dos requisitos do sistema proposto.  

Foi utilizado o modelo de projeto CANVAS para o planejar o projeto. A análise 

e modelagem utilizou a UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) e a ferramenta 

ASTAH para construção dos diagramas. 

O sistema gerenciador de banco de dados foi o MySQL e o sistema foi 

codificado com as linguagens PHP, HTML, JAVASCRIPT e CSS com auxilio do 

framework bootstrap, para que o sistema tenha total responsividade em qualquer 

tamanho de tela em que for utilizado. Para execução do sistema desenvolvido o 

usuário deve possuir acesso a um navegador com suporte a tecnologia HTML5 e 

conexao banda larga com a internet. 
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À GUISA DE RESULTADOS 

 

As empresas vêm ao longo dos anos se preocupando em conhecer os 

clientes, saber quais são as suas preferências e suas necessidades. De acordo com 

Nakamura (2001), “O CRM – Customer Relationship Management, tem como função 

registrar todas as interações geradas com o cliente”. O autor especifica que é 

possível estudar atendimentos personalizados, na linha do MARKETING UM A UM, 

atendendo cada cliente como se fosse único, procurando sua fidelização. É possível 

ainda identificar necessidades de tendências de grupos de consumidores, 

aprimorando formas de atendimento. 

O sistema AGT tem como função registrar os atendimentos prestados e a 

partir desses registros obter um histórico de todo o relacionamento ocorrido entre o 

cliente e a empresa. Segundo Batista (2005), O CRM é um movimento corporativo 

que permite a organização conhecer o perfil de seu cliente e desenvolver um 

trabalho dirigido de fidelidade, pois, melhorando o relacionamento com o cliente, a 

organização pode melhorar seus lucros e reduzir custos. Para o autor, essa fase de 

administração voltada ao intuito de cativar o cliente tem estabelecido uma nova 

definição de empresa, denominada ‘Empresa do Relacionamento’, que valoriza cada 

interação com o cliente. 

A necessidade de as empresas atualizar seus métodos de trabalho para 

manter a competitividade no mercado é um ponto fundamental nos dias de hoje. 

Segundo Brown (2001), as companhias que se orgulham em ter um atendimento 

personalizado como um ponto de diferenciação vão confiar nas informações 

tecnológicas para melhorar a penetração no mercado para ultrapassar com 

facilidade seus concorrentes. Para o autor, as transações inspiradas em informação, 

irão “re-humanizar” o mercado, criando interações mais eficientes e pessoais. 

A dificuldade e os gastos para atender um cliente novo, gera muito mais 

esforço, tempo e investimento das empresas, comparado a vender para um cliente 



 28 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

antigo, mantido pela fidelidade. De acordo com O’ Brien (2004), ”Custa seis vezes 

mais vender a um novo cliente que vender a um cliente antigo. Uma companhia 

pode aumentar seus lucros em 85% aumentando sua retenção anual de clientes em 

apenas 5%”. Para o autor, as chances de vender um produto a um novo cliente são 

de 15%, enquanto as chances de vender um produto a um cliente existente são de 

50%. 

 

Abaixo estão alguns protótipos e imagens do sistema para demonstrar as 

funcionalidades desenvolvidas. 

Desenvolvida a tela de login, onde por meio do cadastro de usuários o 

sistema controlará o acesso ao sistema. O atendente informará o seu e-mail e senha 

e terá acesso ao sistema com as devidas funcionalidades relacionadas ao seu tipo 

de usuário, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Protótipo de tela - Realizar Login 

 

O cadastro de usuário é demostrado na figura 2. Nele são definidos dados 

pessoais, de login e também o tipo do usuário (Atendente ou Administrador) que 

implicará no acesso das funcionalidades do sistema. Por exemplo, somente 

Administradores poderão cadastrar novos atendentes ou editar seus cadastros. 
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Figura 2– Protótipo de tela - Cadastrar Usuário 

 

Na figura 03 é demostrada a tela de cadastro de cliente, em que é possível 

realizar o cadastro dos clientes que terão seus atendimentos registrados. Poderão 

ser cadastradas pessoas físicas ou jurídicas.  
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Figura 3 – Protótipo de tela - Cadastro de Cliente 

Também será possível importar o banco de dados de clientes de outros 

sistemas, utilizando um arquivo de extensão .txt ou .csv, conforme figura 4. 

 

 

Figura 04 – Protótipo de tela – Importar Clientes 

Os atendentes realizarão os cadastros de atendimento no formulário 

demostrado na figura 5. Nele será informado o cliente atribuído ao atendimento, a 

situação deste atendimento (se o mesmo foi atendido ou se será um agendamento) 

e o tipo do evento. 
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Figura 5 – Protótipo de tela – Cadastrar Atendimento 

 

O cadastro de evento é um filtro criado pelo Administrador para definir tópicos 

de atendimento, como visitas, telefonemas, assistência remota, etc, demostrado na 

figura 6. Atendimentos também poderão gerar outros atendimentos automaticamente 

ou enviar documentos via e-mail, conforme definição de parâmetros do evento 

relacionado ao atendimento. 
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Figura 6 - Protótipo de tela – Cadastrar Evento  

 

O sistema de malling (sistema de envio de e-mails em massa), demonstrado 

na figura 7, será utilizado para atender a demanda de atendentes que precisam 

emitir comunicados ou enviar documentos para vários clientes de uma única vez. 

Para isso, bastará selecionar um ou mais clientes, informar o texto e assunto, e caso 

desejar, anexar um arquivo. Todos os clientes selecionados com e-mails cadastrados 

corretamente receberão o malling disparado pelo atendente. 
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Figura 7 - Protótipo de tela – Envio de malling 

 

No DASHBOARD, demonstrado na figura 8, o atendente terá algumas 

informações visuais para gerenciamento e análise dos atendimentos. Irá conter 

quantidade de atendimentos abertos, agendados ou encerrados em um intervalo de 

7 dias a partir da data atual. 
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Figura 8 - Protótipo de tela – Dashboard 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A proposta do presente estudo era desenvolver um sistema de gestão de 

relacionamento com o cliente, possibilitando atendimentos personalizados que 

contribuem para o aumento da fidelidade e parceria entre empresas e cliente. 

O sistema AGT atende a proposta apresentada. Através do sistema e possível 

gerenciar todos atendimentos prestados, permitindo a empresa conhecer melhor o 

perfil do seu cliente e com base nas informações, desenvolver um trabalho de 

fidelização. 

Para as implementações futuras, sugere-se: a) enviar notificações por SMS 

para os clientes; b) uso de chat bot com assistentes virtuais, onde o cliente poderá 

solucionar dúvidas ou solicitações automatizadas, com o intuito de aumentar ainda 

mais a interatividade do cliente com a empresa, proporcionando maior facilidade, 

tanto para a empresa quanto para o cliente. 
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ALL – Catálogo virtual de produto  

 
RESUMO 

 
Atualmente, com a alta popularidade dos sites e aplicativos de catálogos virtuais tem se visto um 
considerável aumento do interesse de diversas pessoas e empresas em anunciar produtos pela 
internet, sejam eles novos ou usados. É com base nessas informações, que este trabalho tem como 
objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de catálogo virtual online, intitulado “ALL 
Catálogo Virtual de produto”. O sistema visa auxiliar os usuários na divulgação e na venda de 
produtos, em que qualquer pessoa possa anunciar algo que esteja com a disposição de venda 
através de um classificado digital que irá disponibilizar espaço para a postagem de anúncios 
juntamente com a divulgação dos dados de contato do vendedor. Para o desenvolvimento do sistema 
foram utilizados os conhecimentos, métodos e ferramentas da engenharia de software. O modelo de 
projeto canvas foi utilizado no planejamento do projeto. O sistema foi implementado na linguagem 
PHP com o SGBD MYSQL. 
 
Palavras-chave:  1 Desenvolvimento de Software. 2 Anúncios. 3 Classificado digital. 

 
 

ABSTRACT 
 

ALL - Virtual product catalog  
 
Nowadays, with the high popularity of websites and applications for virtual catalogs, there has been a 
considerable increase in the interest of many people and companies in advertising products over the 
internet, whether new or used. It is based on this information, that this work aims to present the 
development of an online virtual catalog system, titled "ALL – Virtual Product Catalog". The system 
aims to assist users in the promotion and sale of products, in which anyone can advertise something 
that has the disposition of sale through a digital classified that will make room for the posting of 
advertisements along with the disclosure of the contact data of the seller. For the development of the 
system were used the knowledge, methods and tools of software engineering. The canvas design 
template was used in project planning. The system was implemented in the PHP language with the 
MYSQL DBMS. 
 
Key words: Software Development. 2 Ads. 3 Digital classified. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, podemos observar que as mudanças tecnológicas que coman-

dam o desenvolvimento dos produtos e bens de consumo para o uso popular evolu-

em rapidamente a cada dia, tornando os produtos e serviços cada vez mais acessí-

veis à um número maior de pessoas.  

As consequências desse avanço tecnológico são as diversas inovações e 

atualizações dos produtos realizadas em espaços de tempo cada vez menores, au-

mentando o número de novas aquisições e gerando uma rotatividade na compra de 

produtos novos e na venda dos produtos usados.  

Baseando-se nisso, setores industriais, imobiliários, automotivos entre muitos 

outros já aderiram à utilização dos catálogos virtuais, visando usufruir de todas as 

vantagens oferecidas por esse modelo de negócio.  

Alguns portais de anúncios como o Mercado Livre e OLX por exemplo, são 

muito utilizados por pessoas que tem interesse em vender seus produtos, utilizando-

se dos espaços virtuais disponibilizados.  

Sendo assim, este trabalho visa desenvolver um sistema de catálogo virtual 

onde o usuário possa especificar e manipular todas as informações pertinentes aos 

seus anúncios de forma gratuita. 
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MÉTODO 

 

O planejamento do projeto ALL foi realizado com o modelo de projeto Canvas 

conforme figura 1. A definição dos requisitos do sistema ocorreu através da utiliza-

ção da técnica de reuso de requisitos, analisando os sites da OLX e Mercado Livre.  

Com os requisitos definidos, iniciou-se a etapa de análise e modelagem utili-

zando a UML (Unified Modeling Language) em que o Astah Community auxiliou a 

gerar os diagramas e representações dos casos de uso.  

Na etapa de montagem dos protótipos foi utilizada a ferramenta de framework 

Bootstrap, com ela foram montados os protótipos das telas principais do sistema de-

dicando atenção à responsividade em todas as telas.  

Com o Trello, foi feito o gerenciamento de todas as tarefas, organizando-as 

em etapas. Na codificação foi feita a utilização de HTML, CSS e as linguagens de 

programação PHP, Javascript, Ajax, Jquery e o SGBD MySql para armazenar os 

dados coletados. Na fase de testes realizou-se os ajustes necessários. Para execu-

ção do sistema finalizado será necessário a utilização de navegadores atualizados 

como o Edge, Chrome ou Firefox e estar conectado à rede de internet.  

 
Figura 1 - Planejamento do Projeto Canvas  
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À GUISA DE RESULTADOS 

 

Catálogo virtual pode ser definido como a transformação de um catálogo físi-

co convencional em um catálogo digital online. De acordo com Demartini (2018), o 

Brasil já tem 116 milhões de usuários de internet. Os números são do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a uma amostragem feita até o final 

de 2016.  

Com o aumento crescente de usuários na internet, os catálogos virtuais tor-

nam-se ferramentas importantes na decisão de compras. O Estadão (2017) especifi-

ca que o comportamento online dos brasileiros está mudando e que cada vez mais, 

utilizam a internet como uma vitrine virtual, onde podem pesquisar, avaliar produtos 

e decidir o que comprar. A matéria apresenta uma pesquisa realizada pela Ebit com 

7.809 consumidores, aonde 37% dos usuários buscam as informações na internet 

antes de decidir uma compra.  

Ebit é um órgão que mede a reputação das lojas por meio de pesquisas com 

consumidores reais. As atividades da empresa Agenzzia, situada na cidade de 

Campinas (SP), também é abordada por Estadão (2017).  

De acordo com a publicação, Agenzzia desenvolve sites de catálogos virtuais 

de alta performance para empreendedores, com uma plataforma própria denomina-

da Dinamic Site.  

Os sites desenvolvidos mostram os produtos e serviços oferecidos pelas em-

presas, trazem visibilidade para a marca e atraem clientes interessados em conhe-

cer melhor o que a companhia tem a oferecer. Além disso, oferece integrações com 

os principais sites de buscas, o que facilita a busca do consumidor pelo produto.  

Ainda no contexto de catálogos virtuais, não podemos deixar de citar a OLX, 

empresa de anúncios na internet, que serviu de base e inspiração para o projeto 

ALL. Aranha (2015) descreve que a história da OLX começou em 2006, quando Fa-
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brice Grinda e Alec Oxenford decidem fundar um projeto que assegure a qualquer 

utilizador da web um espaço seguro, gratuito e livre para anunciar a venda e compra 

de produtos/serviços.  

Suas justificativas baseavam na percepção de algumas falhas dos espaços 

para classificados, que além da ausência de uma integração com as redes sociais, 

falhavam sobretudo na utilização de imagens e vídeos que mostrassem bem aquilo 

que estava a ser vendido/oferecido pela internet.  

A plataforma cede um espaço para colocação de fotografias, vídeos e descri-

ção textual. Aranha (2015) ressalta que na era mobile, a OLX encarou os desafios 

para não ficar para trás e criou um aplicativo disponível para os sistemas operacio-

nais IOS e Android. O OLX, no entanto, imputa algumas regras, pois não se pode 

anunciar qualquer coisa na aplicação.  

Os utilizadores devem seguir as regras quanto aos conteúdos que publicam e 

os anúncios publicados são revistos pela equipe da empresa antes de ficarem online 

publicamente. Sobre a abrangência da empresa, Aranha (2015) informa que a OLX 

atua em mais de 150 países por todo o mundo e é especialmente popular no Brasil, 

atendendo cerca de 100 milhões de visitantes mensais e 500 milhões de visualiza-

ções de páginas.  

O Mercado Livre é outra empresa que foi utilizada como referência para o pro-

jeto ALL. De acordo com o seu site institucional, o Mercado Livre é uma empresa de 

tecnologia que tem como objetivo democratizar o comércio eletrônico oferecendo a 

melhor plataforma e os serviços necessários para que as pessoas e empresas pos-

sam comprar, pagar, vender, enviar, anunciar e gerir seus negócios na internet.  

O site informa que a empresa nasceu na Argentina no ano de 1999, fundada 

por Marcos Galperin, Stelleo Tolda e uma equipe de empreendedores com o objetivo 

de criar um site de comércio eletrônico que permitiria a qualquer pessoa anunciar e 

comprar produtos.  
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O Mercado Livre está operando atualmente em 19 países, sendo o maior 

marketplace (shopping online) da América Latina. Cerca de 90% dos produtos ven-

didos pelo mercado livre são novos, e o site registra seis mil buscas e nove vendas 

por segundo.  

Além do Marketplace, a plataforma oferece outros serviços para o comércio 

virtual como o Mercado Pago; Mercado Envios; Mercado Shops e Mercado Livre 

Publicidade, disponibilizando também uma ferramenta chamada Centro de Vendedo-

res, para orientar empreendedores através de dicas e conteúdo que ajudam a de-

senvolver e otimizar seus negócios.  

No ano de 2017, o mercado livre superou a marca de 211 milhões de usuários 

registrados na América Latina, contando com 10 milhões de vendedores e 34 mi-

lhões de compradores ativos, atingindo a quinta posição no ranking dos 10 sites de 

maior audiência no Brasil. Tudo isso motivou a construção de uma nova sede do 

mercado livre apelidada pelos funcionários de Melicidade, que está instalada na ci-

dade de Osasco-SP. A empresa conta com mais de 5.000 colaboradores em toda a 

América Latina, dentre eles, 1.900 somente no Brasil. (MERCADO LIVRE, 2018).  

Através da realização do projeto foi desenvolvido um site de catálogo virtual 

para anunciar produtos gratuitamente. A página inicial do sistema ALL é apresenta-

da conforme figura 2. Os usuários do sistema são definidos em três tipos: anuncian-

te, visitante e administrador. 

 
Figura 2 - Tela Inicial do site ALL  
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O anunciante precisa cadastrar seu login para utilizar os recursos do sistema 

conforme figura 3. 

 
Figura 3 - Cadastro de Login Usuário 

 

Após o cadastro de login, o anunciante terá acesso à sua área (Área do 

Anunciante). Nesta página poderá gerenciar suas informações pessoais, anunciar 

novos produtos, visualizar os anúncios já cadastrados e visualizar também 

mensagens de visitantes interessados em seu anúncio conforme figura 4.  

 

 
Figura 4 - Tela Área do Usuário 
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Para publicar um anúncio, o anunciante deverá preencher os dados, conforme 

figura 5, que irão descrever o produto, tais como categoria, se o produto é novo ou 

usado, título do anúncio, descrição do produto e o preço. Será possível carregar 3 

fotos para exposição visual do produto conforme figura 5. 

 

 

Figura 5 - Tela Cadastro de Anúncio 

 

O visitante poderá navegar pelo sistema podendo pesquisar os anúncios dos 

produtos, conforme figura 6. A busca pode ser realizada pela descrição dos anúncios 

e por faixa de preço de acordo com a categoria selecionada. 

 



 46 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

 
Figura 6 - Tela de busca dos anúncios  

 

 

Ao visualizar o anúncio o visitante poderá também selecionar a opção “Tenho 

Interesse” abrindo assim um cadastro simples para registrar o interesse no anúncio, 

conforme figura 7.  

 

 
Figura 7 - Tela de anúncio com função Tenho Interesse 
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Ao clicar na aba Interessados, o anunciante poderá visualizar os visitantes 

que manifestaram interesse no anúncio, identificados pelo nome, telefone e mensa-

gem conforme figura 8. 

 

Figura 8 -Visualização da lista de interessados no anúncio 

 

Outra funcionalidade oferecida ao visitante é a possibilidade de enviar 

sugestões para a administração do sistema conforme figura 9. 

 

 
Figura 6 - Tela de envio de sugestões  
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O administrador do sistema também terá funcionalidades importantes no 

gerenciamento de funções específicas da aplicação, como cadastrar as categorias, 

representado por figura 10, fazer as validações dos anúncios antes de publicá-los e 

visualizar as sugestões enviadas pelos internautas conforme figuras 11 e 12 

respectivamente . 

 

 
Figura 10 - Tela de envio de sugestões  

 

 
Figura 11 - Tela de validação do anúncio 
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Figura 72 - Tela de visualização de sugestões 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Com a finalização da documentação do projeto, seguido pela implementação 

do sistema, pode-se observar o alcance dos objetivos propostos para este catálogo 

virtual. Através do uso desse site, anúncios digitais gratuitos serão publicados na 

internet à disposição de visitantes que possam ter interesse na compra dos produtos 

anunciados. Ficaram algumas propostas para serem agregadas futuramente como:  

a) implementação de um Chat para uma comunicação melhorada entre o anun-

ciante e o visitante; 

b)  gerar novos tipos de relatórios gerenciais, para que o administrador tenha um 

melhor controle do sistema; 

c)  criação de uma aplicação do site para a plataforma mobile nos sistemas ope-

racionais IOS e Android; 

d)  opção de validação automática em que o próprio sistema faça a validação 

dos novos anúncios; 

e)  Criar método de notificações automáticas ao anunciante e administrador para 

notifica-los sobre a chegada de mensagens do visitante. 
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Boleirizando – Sistema para gerenciamento de partidas amadoras de futebol 

 
RESUMO 

 
Especialmente no Brasil, o futebol tem uma importância notável. Culturalmente e tradicionalmente é o 
esporte predileto de crianças e adultos, chegando, muitas vezes a ser chamado de “febre nacional”. 
Desde muito cedo as crianças começam a praticar o esporte apenas por diversão e continuam 
mesmo quando chegam à fase adulta. Neste contexto, este artigo apresenta o desenvolvimento de 
um sistema para gerenciar partidas amadoras de futebol. O tema foi escolhido devido dificuldades 
que as pessoas enfrentam em organizar partidas de futebol durante os finais de semana. O sistema 
foi desenvolvido na linguagem PHP usando o Oracle como Sistema de Gerenciamento de Banco de 
Dados (SGBD). Com o sistema Boleirizando, os usuários farão seu cadastro e criarão seus times 
através da plataforma, convidando qualquer pessoa para participar, até as não usuárias do sistema. 
Com os times formados, basta desafiar os adversários e caso os convites sejam aceitos, só iniciar a 
partida de futebol, construindo novas relações com pessoas diferentes.  
 
Palavras-chave: 1 Desenvolvimento de Software. 2. Time de Futebol.  3 Jogador. 

 
 

Boleirizando - System for managing soccer amateur matches 

 
ABSTRACT 

Especially in Brazil, soccer has a remarkable importance. Culturally and traditionally it is the favorite 
sport of children and adults, coming often to be called "national fever". From an early age, children 
start practicing the sport just for fun and continue even when they reach adulthood. In this context, this 
article presents the development of a system to manage amateur soccer matches. The theme was 
chosen because of the difficulties people face in organizing soccer matches during the weekends. The 
system was developed in PHP using Oracle as Database Management System (DBMS). With the 
Boleirizando system, users will register and create their teams through the platform, inviting anyone to 
participate, even non-users of the system. With the teams formed, simply challenge the opponents 
and if the invitations are accepted, only start the game of soccer, building new relationships with 
different people. 
 
Key words: Software Development. 2. Soccer Team. 3 Player. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o site Futebol no Brasil (2018) , o início do futebol brasileiro se deu 

através “Charles Miller”, um brasileiro que estudava na Inglaterra e lá teve contato 

com o futebol e, em 1894, trouxe uma bola e um conjunto de regras para o Brasil. 

Segundo o site, a primeira partida de futebol no Brasil foi realizada em São Paulo, no 

dia 14 de abril de 1895. As equipes participantes eram o São Paulo Railway e a 

Companhia de Gás que eram formadas por ingleses que viviam na capital paulista. 

O primeiro time contava com a participação de Charles Miller, considerado o pai do 

futebol brasileiro, pois trouxe as duas primeiras bolas de futebol para o país em 9 de 

junho de 1894. A partida foi vencida pelo primeiro time por 4x2. O futebol foi 

profissionalizado em 1901, no mesmo ano foi criada a liga paulista de futebol e dela 

surgiram os demais campeonatos estaduais e posteriormente o nacional. 

O Futebol é o esporte mais praticado no Brasil, seja de maneira amadora ou 

profissional. Este fato motivou a criação do Boleirizando, um sistema para 

gerenciamento de partidas amadoras de futebol, onde os usuários se cadastrarão, 

criarão times e realizarão partidas amistosas entre si, podendo filtrar times de sua 

região ou de qualquer lugar do Brasil.  

A dificuldade para jogar futebol nos finais de semana foi o principal motivo 

para a escolha do tema. Com o sistema Boleirizando o usuário poderá gerenciar 

suas partidas direto de casa, com uma interface intuitiva todos poderão usar sem 

muita dificuldade, construindo até novas relações de amizade. 
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MÉTODO 

 

Para o Levantamento de requisitos foi realizada entrevistas com as pessoas 

que jogam partidas de futebol amador, buscando entender suas necessidades.  

O planejamento do projeto Boleirizando foi realizado através do Project Model 

Canvas proposto por José Finocchio Jr. De acordo com Project Builder (2018), “a 

metodologia propõe uma maneira mais amigável de conceber um plano de projetos, 

que traz rapidamente à tona o modelo mental que temos dele”. 

A etapa de análise e modelagem utilizou a UML. Para a criação dos 

diagramas de casos de uso, classe e sequência foi utilizado a Ferramenta Astah. 

Os protótipos foram construídos através do Bootstrap que é um framework 

usado para criar sites responsivos e mobile. Segundo Barbiere (2017), “o Bootstrap 

trata-se de um framework front-end que veio para facilitar e agilizar o trabalho, 

oferecendo padrões para HTML, JavaScript e CSS.”. 

Para o banco de dados foi usado o SGBD Oracle, que segundo o Portal GSTI 

(2018), “Oracle Database é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGDB) - 

isso é, um software que permite a administração de dados computacionais - 

multiplataforma e de natureza objeto-relacional comercializado pela Oracle 

Corporation”. 

Para executar o Boleirizando o usuário terá apenas que ter conexão com a 

internet e um navegador instalado no computador. 
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À GUISA DE RESULTADOS  

 

Segundo o Site Futebol no Brasil (2018), o futebol surgiu através de Charles 

Miller, um brasileiro que estudava na Inglaterra e trouxe o esporte para o Brasil. 

Charles também deu início a Liga Paulista de Futebol e a partir dela os outros 

estados também começaram a organizar seus próprios campeonatos profissionais.  

Devido à simplicidade do futebol e suas poucas regras, ele se popularizou 

rapidamente no Brasil. Para a realização de uma partida, é necessário apenas uma 

bola e um local para praticar. É um esporte imprevisível e os brasileiros buscam essa 

emoção da partida constantemente.  

O futebol proporciona uma maneira de expressar a forma brasileira de ver os 

esportes e se diferencia dos outros países. O futebol traz para o brasileiro um 

sentimento de nacionalismo e união, capaz de unir multidões por um só propósito.  

O maior e mais famoso campeonato de futebol no Brasil é o Campeonato 

Brasileiro e de acordo com o site Futebol no Brasil (2018), o primeiro campeonato 

brasileiro ocorreu em 7 de agosto de 1971 e teve como campeão o Atlético Mineiro.  

O Site especifica que a ideia surgiu da Confederação Brasileira de Desportos, 

atual Confederação Brasileira de Futebol. O brasileirão, como a competição é 

conhecida, já contou com vários tipos de regulamentos e sempre teve seus jogos 

envolvidos em desorganização e escândalos.  

O principal torneio do Brasil foi criado no lugar dos torneios Robertão e a Taça 

Brasil. Hoje em dia, o futebol é muito popular e cada cidade ou região costuma tentar 

organizar partidas com times amadores de futebol, sendo eles times de bairros ou 

montados por empresas.  

O sistema Boleirizando é um site com finalidade de gerenciar partidas 

amadoras de futebol. Os usuários, no caso jogadores, se cadastrarão no sistema 

conforme Figura 1: 
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Figura 8 – Cadastro de Jogadores 
 

 

Após realizar o cadastro, o jogador poderá criar um time conforme figura 2 ou 

aceitar solicitações para participar de times, de acordo com a figura 3. O criador do 

time será denominado Capitão  

 
Figura 2- Cadastro de Time 
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Figura 3 - Solicitações de Time 

 

Com o perfil criado e com o time cadastrado, o capitão precisará de 11 

jogadores. Para convidar outros jogadores, o capitão terá que digitar o e-mail do 

jogador e clicar no botão CONVIDAR, conforme figura 4. Se for um jogador 

cadastrado no sistema, ele receberá uma notificação onde poderá aceitar ou não o 

convite e se não for cadastrado no sistema, a pessoa receberá um e-mail para 

realizar seu cadastro como jogador e ao término do cadastro já estará participando 

do time que lhe enviou a solicitação. 

 
Figura 4 - Convite de Jogadores. 

 

Com o time completo, um capitão pode desafiar outros times, que também 

estejam completos, para uma partida amistosa. No campo busca será digitado o 

nome do time que gostaria de desafiar. Para concluir, clicar no botão DESAFIAR que 

aparece em frente ao nome do time em uma tabela, conforme figura 5. 
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Figura 5 - Desafios 

 

O time que foi desafiado receberá uma solicitação com a opção de aceitar ou 

recusar uma partida, lembrando que apenas times completos poderão receber e 

enviar convites para partidas, de acordo com figura 6. 

 

 
Figura 6 - Solicitação Desafios 

 

Para registrar o resultado de uma partida, o sistema selecionará um jogador 

aleatório de qualquer um dos times, que será denominado árbitro. Este jogador 

receberá uma notificação na guia “Partidas”, visualizando seu status de jogador 

árbitro, ou seja, o jogador que terá a função de registrar o resultado. O registro do 

resultado será exibido conforme a figura 7.  

 
Figura 7 - Registrar resultado 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

O Boleirizando atingiu o objetivo proposto de criar um site para gerenciar 

partidas de futebol amador. No sistema, o usuário cria seu perfil de jogador e o seu 

time para marcar aquela partida amistosa, desafiando seus parceiros de campo. 

Como implementações futuras, sugere-se: 

a) gerenciamento de campeonatos; 

b) chat entre membros dos times e entre os jogadores dos times envolvidos 

na partida; 

c) rede social para times amadores de futebol. 
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ENGSYS – Sistema de gerenciamento de projeto para construção civil 
 

RESUMO 
 

Analisamos que na maior parte dos setores econômicos, os avanços da tecnologia de informação 
proporcionaram formas eficazes de gerenciar o fluxo de informações, desta 
forma, o setor da construção civil, conhecido como conservador em relação à adoção de 
novas tecnologias, vem passando por mudanças significativas, onde grandes e pequenas empresas, 
internamente organizam e incorporam os processos de modo a coletar, armazenar e distribuir, 
convenientemente suas informações abrindo espaço para utilização de ferramentas de Tecnologia da 
informação e comunicação que possam contribuir para aumentar a competitividade das redes de 
cooperação da construção civil e padronizar as tecnologias utilizadas a fim de assegurar a coerência 
e colaboração entre as empresas. Pensando nesse setor onde atrasos e erros de cálculos não são 
encarados com sutileza, elaboramos o projeto EngSys, um sistema para gerenciamento de projetos e 
o cálculo de área de aço, estritamente destinado para engenheiros autônomos no setor da construção 
civil. 
Palavras-chave: 1 Cálculo da área de aço. 2 Gerenciamento de Projetos. 3 Desenvolvimento de 
Software. 

 
 

ENGSYS - Project management system for civil construction 
 

ABSTRACT 
 

We analyze that the largest of the economic sectors, the advances of information technology 
have provided effective ways of managing the flow of information between companies, 
the construction sector, known as the conservative in relation to the adoption of 
new technologies, has undergone significant changes. Keeping in mind this concept, where 
companies internally have an organization incorporating the processes in order to properly collect, 
store and distribute their information, so the company extends the opportunity of using Information 
Technology tools. The article aims to present the use and efficient development of information and 
communication technologies that can contribute to increase the competitiveness of civil construction 
cooperation networks and standardize the technologies used to ensure consistency and collaboration 
between companies. Thinking about this sector where hypotheses cannot be delayed, we developed 
the EngSys project, a system of structural calculations and project management for small and 
medium-sized companies in the civil construction sector. 
 
Key words: 1 Steel area calculation. 2 Project Management. 3 Software Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o incentivo ao avanço tecnológico e apoio massivo ao 

empreendedorismo por parte do governo brasileiro como resposta a grave situação 

política e econômica do país nos últimos anos, é possível identificar dentre vários 

setores, um grande crescimento no trabalho autônomo de engenheiros da 

construção civil.  

Em grandes empresas da área, o uso da tecnologia é indispensável devido ao 

grande volume de projetos e dados a serem processados, contudo, estas empresas 

possuem recursos suficientes para encontrar ou desenvolver ferramentas 

específicas e de alto desempenho capazes de processar todo o seu grande volume 

de dados produzidos diariamente.  

Em contrapartida, os engenheiros autônomos estão isentos desses pesados 

processamentos, porém, devido à pouca mão de obra disponível e por vezes um 

número elevado de projetos em execução, tarefas rotineiras acabam tornando-se 

difíceis de serem executadas e na maioria das vezes, essas situações 

desagradáveis ocorrem por falta de tecnologias capazes de executar rotinas que 

poderiam ser automatizadas. 

O cuidado em identificar pontos críticos para a consolidação de um projeto 

cujo objetivo seja atender as necessidades básicas do engenheiro autônomo, levou 

a criação do Engsys, no intuito de maximizar o controle processual da execução das 

etapas estabelecidas no projeto, saúde financeira e a precisão de cálculos 

estruturais específicos. 

De acordo com Koerich (2018), em um artigo para o site Mais Engenharia, 

alguns pontos como a má definição das fundações no início do projeto sem levar em 

consideração aspectos como lençol freático, volume de escavação e magnitude dos 

esforços a serem exercidos sobre as estruturas podem levar a gastos 

desnecessários no projeto que poderiam ser evitados se mais tempo fosse dedicado 

no estudo dessas variáveis.  

Além dos problemas que podemos denominar como gerenciais cuja 

ocorrência se dá no início dos projetos como citados acima, ainda há o problema nas 

soluções matemáticas envolvidas nos projetos. Segundo Santos (2018), o concreto 
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armado é descrito como: 

[…] um processo construtivo inventado na Europa em meados do século 
XIX. Ele consiste na combinação do concreto – uma pasta feita de 
agregados miúdos e graúdos, cimento, areia e água, conhecida desde a 
Antiguidade – com uma armadura de aço. 

 

Ainda segundo Santos (2018), podemos destacar a seguinte afirmação “A 

relativa complexidade matemática de qualquer cálculo de concreto armado passou a 

exigir obrigatoriamente a participação de um engenheiro [...]”. Sem a intenção de 

confrontar aqui a pertinência de quem pode executar o cálculo para quaisquer que 

sejam os fins, ressalta-se a complexidade das fórmulas aplicadas sobre fórmulas 

para conceber o resultado, a área do aço. Partindo dessa premissa, pode-se 

observar o árduo e desgastante trabalho manual dos engenheiros autônomos para 

determinar os valores corretos para aço, isso porque não há tecnologias para esse 

fim acessível para esses profissionais. 
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MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foram consultados 

engenheiros autônomos que relataram suas maiores dificuldades para gerenciar e 

desenvolver os projetos de construção, na maioria das vezes utilizando o cálculo do 

concreto armado (Armadura Simples), com precisão e dentro dos prazos 

determinados. Com base nos relatos dos engenheiros, foi realizado uma análise 

sintética para o desenvolvimento do sistema, contabilizando os riscos, custos, 

prazos entre outras situações que quando não recebidas a devida atenção poderiam 

acarretar em adversidades ao decorrer do desenvolvimento. 

Com todos os problemas relatados pelos engenheiros e o escopo sintético 

adquirido pela construção do Project Model Canvas proposto por José Finocchio 

Junior, deu-se início a modelagem do sistema com a  UML (Linguagem de Modelagem 

Unificada). Através dela, pôde-se criar os diagramas de casos de uso, diagrama de 

classe e os diagramas de sequência com a ferramenta ASTAH. 

Depois de toda essa análise minuciosa das funcionalidades necessárias no sistema para 

atender as solicitações dos engenheiros, teve início o desenvolvimento do sistema em si.  

O Sistema Gerenciador de Banco de Dados escolhido foi o MySQL.  De 

acordo com Pisa (2012), o MySQL é um SGBD relacional de código aberto usado na 

maioria das aplicações gratuitas para gerir suas bases de dados. O serviço utiliza a 

linguagem SQL (Structure Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada), 

que é a linguagem mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo 

armazenado num banco de dados. Além disso, essa ferramenta fornece sua licença 

acadêmica gratuitamente. A escolha de tal linguagem foi feita devido a sua 

compatibilidade, seu excelente desempenho e estabilidade e sua facilidade de 

manuseio.  

Para a manipulação do MySQL foi utilizada uma ferramenta denominada 

MySQL Workbench. Esta é uma ferramenta visual unificada para arquitetos de banco 
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de dados, desenvolvedores e DBAs - Database Admnistrator. Este instrumento 

fornece modelagem de dados, desenvolvimento de SQL e ferramentas de 

administração abrangentes para configuração de servidor, administração de 

usuários, backup, entre outros. Tendo o modelo de dados em mãos e com todas as 

regras de processamento criadas, teve início o desenvolvimento da camada 

responsável pela interação do usuário com o sistema. Para isso, foi utilizado o PHP, 

que é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e 

especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida 

dentro do HTML. Esse tipo de linguagem apresentará as informações necessárias 

do sistema e irá relacioná-lo ao banco de dados, permitindo a criação de páginas 

dinâmicas.  

O código PHP, ao contrário do JavaScript, é executado no servidor, gerando o 

HTML que é então enviado para o navegador do cliente. Essa linguagem permite 

configurar o servidor web para processar todos os arquivos HTML com o PHP.  

O ambiente necessário para executar o sistema desenvolvido é um navegador 

web e um computador com conexão banda larga a internet. A ferramenta 

proporciona ao usuário um ambiente amigável permite que a aplicação também seja 

utilizada a partir de navegadores em smartphones. 
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À GUISA DE RESULTADOS 

 

De acordo com Sebrae (2017), todo Engenheiro, ou pelo menos a grande 

maioria, tem como objetivo aumentar a produtividade nas obras a fim de diminuir 

custos e despesas, o que pode ser feito com maior investimento em tecnologia na 

construção civil. Se existe aumento da produtividade, existe também um aumento na 

eficiência na obra.  

No setor da construção civil, prazos são decisivos para que a obra tenha um 

bom desempenho. Quando a empresa utiliza e investe em recursos tecnológicos, 

atrasos, baixa qualificação da mão de obra, falta de planejamento, entre outros, 

podem ser evitados, além de ser um diferencial na hora de conquistar a confiança de 

um novo cliente. 

Na visão de Koerich (2018), a falta de sistemas acessíveis para os 

engenheiros autônomos, propicia os cenários ideais para que os problemas 

gerenciais, financeiros e estruturais ocorram de maneira indiscriminada.  

Depois de arquitetar o projeto e consolidá-lo, a ferramenta web foi 

disponibilizada aos usuários para gerenciar projetos e realizar os cálculos. A página 

Home (Figura 1) apresenta aos usuários o DASHBOARD com informações em forma 

de gráficos e notificações e um menu lateral para navegação dentro do sistema. 
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Figura 9 - Tela Inicial do site ENGSYS 

A Figura 2 demonstra aos usuários uma lista com todos as pessoas 

cadastradas. Por pessoa, entende-se: Possíveis clientes e prestadores de serviços. 

O grid interativo permite realizar ordenações e filtragens customizadas, exportar 

relatórios em PDF, HTML e CSV entre outras funcionalidades. 

 

Figura 2 - Relatório de Pessoas 
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A página Nova Pessoa (Figura 3), permite um cadastro preliminar com dados como 

nome e tipo de pessoa (Física ou Jurídica). 

 

Figura 10 - Nova Pessoa 

Após a gravação do cadastro preliminar, a tela é recarregada com o registro 

recém-inserido permitindo a informação de novos dados da pessoa como 

informações de telefone e endereço (Figura 4) 

 

Figura 11 - Nova Pessoa 
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A página Novo Orçamento (Figura 5), permite aos usuários informar os dados 

de um orçamento, como a pessoa para quem está sendo orçado, valor e datas de 

início e término previstas. 

 

Figura 12 - Novo Orçamento 

A página Novo Projeto (Figura 6), permite aos usuários informar os dados de 

um projeto selecionando um orçamento existente que irá popular os campos básicos 

de definições do projeto como pessoa, valor e datas de início e término previstas que 

podem ser alterados pelo usuário. Também é permitido aos usuários criar etapas de 

projeto, cálculos e anexar arquivos (Figura 7). 
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Figura 13 - Novo Projeto 

  

 

Figura 14 - Novo Projeto 

 

A página Nova Conta (Figura 8), permite aos usuários informar os dados de 

uma conta, como o projeto a quem ela pertence, natureza, valor total e o total pago 

além das datas de processamento e pagamento. 
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Figura 15 - Nova Conta 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A elaboração do projeto é fundamental para o gerenciamento dos recursos de 

forma eficiente na área da construção civil. Para isso, buscamos em nossas 

pesquisas elaborar um projeto de fácil entendimento, a fim de elucidar as etapas do 

processo produtivo e verificar por meio da aplicação das ferramentas de controles 

disponíveis as melhores práticas no mesmo. 

Após a implantação do sistema desenvolvido, verificamos que objetivos como 

a otimização dos recursos, diminuição de problemas financeiros relacionados ao mal 

planejamento, análise dos projetos e cálculos matemáticos precisos obedeceram 

aos requisitos técnicos definidos e estão em conformidade com a legislação. 

Através do projeto Engsys, a solução das problemáticas apresentadas pelos 

engenheiros que participaram do processo de levantamento de requisitos foram 

alcançadas com êxito, constatados por eles mesmos a diminuição no tempo 

dispendido para os cálculos e maior controle das etapas do projeto. 

Para desenvolvimentos futuros, existe a ideia de transformar o sistema 

também para o ambiente mobile, a criação de novos relatórios e rotinas gerenciais, 

integração entre dados exportados de outras ferramentas que poderão contemplar 

novas modalidades de cálculos dentro do sistema Engsys e também a integração 

entre contas de engenheiros, permitindo-os que realizem trabalhos e compartilhem 

informações entre si de projetos nos quais ambos trabalharem em conjunto.  
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A importância da educação infantil para o desenvolvimento íntegro da criança 
 

RESUMO 
 

O ser humano produz, adapta e transforma a natureza para si através do trabalho. A existência do 
homem origina-se desse processo. A escola, por sua vez, passa a orientar esse processo, produzindo 
o conhecimento intelectual que lhe dará suporte ou base. O conhecimento intelectual e a educação 
escolar tornam-se uma necessidade geral, a sociedade expande a oferta de escolas para atender 
toda a demanda. Apenas com a Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil 
como dever do Estado com a educação, o atendimento em creches e pré-escolas como direito social 
das crianças se afirma. É no Estágio Supervisionado na Educação Infantil e na Diversidade que se 
alia a teoria, os conteúdos e conhecimento adquiridos no decorrer dos estudos, à pratica durante o 
estágio. O presente artigo de comunicação rápida buscou aliar a teoria, conteúdos e conhecimento 
adquiridos no decorrer das aulas do curso de Pedagogia da FATEB à pratica durante o estágio. 
 
Palavras-chave: Estagio, teoria e prática acadêmica, creches. 

 
 

The Importance of Early Childhood Education for the Integral Development of the Child 

 
ABSTRACT 

 
The human being produces, adapts, and transforms nature to himself through work. The existence of man 
originates from this process. The school, in turn, begins to guide this process, producing the intellectual 
knowledge that will support or base it. Intellectual knowledge and school education become a general 
necessity, society expands the supply of schools to meet all demand. Only with the 1988 Constitution, with the 
recognition of Early Childhood Education as a duty of the State with education, care in day-care centers and pre-
schools as a social right of children is affirmed. It is in the Supervised Internship in Infant Education and 
Diversity that the theory, contents and knowledge acquired during the course of studies are combined with 
practice during the internship. The present article of rapid communication sought to combine the theory, 
contents and knowledge acquired during the course of the FATEB Pedagogy course to practice during the 
internship. 
 
Key words: Internship, academic theory and practice, daycare centers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Saviani (2011, p.11), “O homem necessita produzir continuamente 

sua própria existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que 

adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la”.  

Isso se dá por meio do trabalho produzindo sua existência de forma coletiva 

para suprir suas necessidades. E a partir do momento que a apropriação da terra 

assume a forma privada, surgem os proprietários que colocavam os não 

proprietários para trabalhar, formando-se o modo de produção escravista. 

Saviani (2011) também aponta que com pessoas para trabalhar para eles, os 

proprietários ficavam ociosos, pois tinham tempo livre, desse modo, surge a escola 

para ocupar o ócio. A escola apresentava educação complementar, pois a principal 

ainda era o trabalho.  

Quando surge a nova sociedade, chamada capitalista, os meios de produção 

migram dos campos para a cidade, criando a necessidade de produzir 

continuamente, dominando a natureza de forma intelectual e científica por meio da 

indústria.  

Deste modo, o conhecimento intelectual e a educação escolar se torna uma 

necessidade geral, a sociedade teria que expandir a oferta de escolas para atender 

toda a população (Idem).  

O autor assevera que é apenas com a Constituição de 1988, com o 

reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a educação, o 

atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma. 

Durante o Estágio Supervisionado na Educação Infantil e na Diversidade, foi 

possível aliar a teoria, conteúdos e conhecimento adquiridos no decorrer das aulas 

do curso de Pedagogia da Fateb, à pratica durante o estágio.  
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a 

criança é um sujeito histórico e de direitos. Alguns fatores para que a educação seja 

de qualidade é a estrutura da escola.  
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MÉTODO 

 

Trabalho realizado a partir do relatório de Estágio Supervisionado do curso de 

Pedagogia da FATEB. 



 81 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

À GUISA DE RESULTADOS 

 

Na instituição de ensino que estagiei, é oferecida uma estrutura de ótima 

qualidade, com salas climatizadas, sanitários adequados para as crianças, sala de 

sono, sala adaptada para o berçário ( tapete colorido, paredes almofadadas para 

melhor proteção, espelho para estimular a identidade da criança), parque de areia, 

parque ao ar livre com gramado, educação nutricional, lanche e almoço preparados 

na escola com cardápio saudável planejado por uma nutricionista, professores 

capacitados para aulas extracurriculares, como música, xadrez, balé, inglês, 

capoeira e movimento. 

Seguindo a proposta da Introdução do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, as professoras do berçário realizam atividade buscando a 

integração entre educar e cuidar, transmitindo ensinamentos por meio do cuidado, 

do zelo e carinho com os alunos. 

Por meio das atividades propostas são desenvolvidas as capacidades da 

criança, como no mini circuito com obstáculos de colchão, tuneis e cordas, é 

desenvolvida a noção de equilíbrio, e ao mesmo tempo em que está realizando a 

atividade a professora ensina a criança a respeitar e esperar sua vez de participar. 

Com as crianças do maternal a professora, seguindo a proposta das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, trabalhou com atividades sobre os 

cinco sentidos, fazendo com que as crianças tivessem contato com diversas 

sensações, aprendessem a classificar e identificar sons, promovendo a melhora na 

capacidade de atenção e concentração. 

Na pré-escola as atividades pedagógicas e aulas extracurriculares são 

trabalhadas sempre de maneira lúdica para que desperte na criança a vontade de 

saber e conhecer mais, na aula de xadrez a professora utilizou peças gigantes do 

tabuleiro, e no dia 22 de março para comemorar o dia da água, além da roda de 

conversa, foi proposto o preparo do gelinho para pôr em prática o que aprenderam 
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sobre as fases da água. As atividades são sempre preparadas para que promovam o 

conhecimento de mundo da criança. 

A criança que observei se enquadra na diversidade cultural e está no maternal 

II. Durante as aulas a professora buscava sempre a socialização da criança com as 

demais, pois devido sua origem não falava português.  

O respeito com as crianças da diversidade, seja cultural, física ou mental, tem 

que ocorrer, a escola e o professor junto com os pais têm que trabalhar a visão de 

empatia com as crianças, para que saibam acolher os que são diferentes, pois é um 

direito da criança ser respeitado e incluído em todas as atividades. 

O acompanhamento e avaliação do desenvolvimento das crianças se baseiam 

em um dos eixos da Pedagogia de Freinet, que é o livro da vida, em que se guardam 

atividades e múltiplos registros realizados pelo adulto e a criança ao longo do ano 

(como: fotos, desenhos, tarefas, etc.). 

Durante o Projeto Brinquedoteca, ficou evidente a importância de brincar com 

as crianças, pois através da brincadeira a criança aprende de forma lúdica, 

desenvolvendo a imaginação, a criatividade, a capacidade de criar fantasias e 

sonhos. 

Após a expansão da oferta da escola há anos atrás, a qualidade das mesmas 

não era essa relatada, assim como atualmente ainda existem escolas precárias para 

o ensino e ocupação dos alunos. Essa situação das escolas e a demora no 

reconhecimento da Educação Infantil como uma das etapas da educação básica de 

direito da criança é devido à falta de conhecimento do quão importante é a educação 

e o desenvolvimento nessa fase da infância. Pois nessa fase são desenvolvidas: 

 A identidade e a personalidade da criança ao reproduzir atividades e 

relações sociais dos adultos por meio da brincadeira e é de suma importância 

a presença de um adulto com atitudes íntegras, pois a criança nesta fase for-

mara a base para sua conduta e aprendera a conviver, a ser e estar com os 

outros e consigo mesma. 
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 A autonomia da criança, que através da mediação do adulto que apre-

senta os significados sociais dos objetos se apropria da cultura, e aos poucos 

consegue realizar atividades cada vez menos dependente do adulto. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO  

 

Durante os dias que observei as etapas da educação infantil, pude ver toda a 

prática dos conteúdos estudados durante o curso; a maneira correta de falar com os 

alunos e conduzir um conteúdo complexo para que eles compreendam a forma lúdi-

ca que as professoras utilizam nas aulas, a criatividade ao preparar e planejar uma 

atividade.  

O cuidado com que as professoras têm com o berçário, a extrema higiene du-

rante as trocas de fraldas, no lanche utilizam tocas para não cair cabelo, na sala de 

aula usam meia e não calçado, assim não carregam sujeira e bactérias de outros 

ambientes.  

Durante todo esse cuidado também é momento para ensinar dividir, respeitar o 

próximo, promover o desenvolvimento da fala e conhecimento de mundo. 
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Relatos de uma estagiária 
 

RESUMO 
 

Na Educação infantil, os berçários, a alimentação, a troca de fraldas, o banho, o fazer dormir, brincar, 
conversar entre outras atividades demonstram a intencionalidade do ato pedagógico por parte das 
educadoras. Tais ações não são simples e podem desenvolver aspectos afetivos, cognitivos, motores 
e sociais dos bebês. Estimulam-se a imaginação e desenvolvimento da linguagem oral das crianças, 
sendo algumas atividades previstas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Desta forma, objetivou-se descrever os estágios supervisionados na Educação Infantil, articulando 
teoria e prática por meio da observação de crianças de 0 a 5 anos, que se encontram no berçário, 
maternal, pré I e pré II e duas instituições municipais: C. E. I. Prof.ª Maria Cecília de Lima Jardim 
Maroni e E. M. Prof.ª Teresinha Bombonati.  
 
Palavras-chave: Educação infantil, Berçário, estágio. 

 
 

Reports of a trainee 
 

ABSTRACT 
 

In nursery education, nurseries, feeding, changing diapers, bathing, sleeping, playing, talking among 
other activities demonstrates the intentionality of the pedagogical act by the educators. Such actions 
are not simple and can develop affective, cognitive, motor and social aspects of infants. The 
imagination and development of children's oral language are stimulated and some activities are 
provided for by the National Curriculum Guidelines for Early Childhood Education. In this way, the 
objective was to describe the supervised stages in Early Childhood Education, articulating theory and 
practice through the observation of children from 0 to 5 years old, who are in the nursery, maternal, 
pre I and pre II and two municipal institutions: CEI Prof .ª Maria Cecília de Lima Jardim Maroni and EM 
Prof.ª Teresinha Bombonati. 
 
Key words: Infant education, Nursery, internship. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem como objetivo descrever os estágios 

supervisionados na Educação Infantil, articulando teoria e prática por meio da 

observação de crianças de 0 a 5 anos, que se encontram no berçário, maternal, pré I 

e pré II. Ademais, serão relatadas experiências vividas no estágio dentro da sala de 

informática e na creche durante o recesso de julho. 

Os estágios foram observados em duas instituições municipais: C. E. I. Prof.ª 

Maria Cecília de Lima Jardim Maroni e E. M. Prof.ª Teresinha Bombonati.  

Comparando-se um berçário I e II, apesar da pouca distinção entre idades, o 

trabalho docente configura a cada ambiente um aspecto diferente de ensino, 

contudo, visa-se contemplar variadas habilidades que promovem o desenvolvimento 

integral das crianças. 
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MÉTODO 

 

Trabalho realizado a partir do relatório de Estágio Supervisionado do curso de 

Pedagogia da FATEB. 
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À GUISA DE RESULTADOS 

 

Ao observar os berçários, as práticas de alimentar, trocar fraldas, dar banho, 

fazer dormir, brincar, conversar e propor as atividades demonstram a 

intencionalidade do ato pedagógico por parte das educadoras; tudo isso pode 

parecer simples aos olhos externos, todavia, essas ações desenvolvem os aspectos 

afetivos, cognitivos, motores e sociais dos bebês. 

Separação dos pertences das crianças incentivando-as a pegarem o que era 

seu, pintura livre na parede de azulejo, exploração oral e orientação com imagens 

sobre higiene, circuito com caixas de papelão e bambolês, caixa com objetos para 

estimular a imaginação e desenvolvimento da linguagem oral, foram algumas 

atividades observadas norteadoras de interações e brincadeiras, que segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, p.25) devem 

garantir experiências que “Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 

desejos da criança [...]”. 

Deve-se compreender que “[...] cuidar da criança é sobretudo dar atenção a 

ela como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, 

compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas 

necessidades. ” (RCNEI vol.1, 1998, p.25) 

E desde cedo percebe-se que o contato com a leitura é imprescindível na 

formação das crianças, por isso, são contadas histórias com recursos para incentivar 

a estima pelos livros e consequentemente a aquisição de cultura por meio de 

diferentes gêneros literários. 

Nos maternais é época de desfraldar as crianças e ensinar atividades de que 

antes eram totalmente dependentes, para que adquiram autonomia das suas ações. 
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As explorações orais sobre os mais diversos assuntos são altamente vistas 

nessa faixa etária, assim como as atividades de movimento, de higiene, de 

observações do ambiente, de interações grupais e descoberta de recursos didáticos 

para expressar emoções. Segundo Kramer (2002, p.47): 

Essas cenas demonstram como as crianças percebem o contexto à sua 
volta e suas diferenças, esclarecendo sobre a visão que têm da escola. 
Apontam ainda para o entusiasmo que manifestam ao fazerem descobertas, 
tais como a do capim ou da borracha, e a expressão de seus sentimentos (a 
beleza do dia, a inibição de contar um sonho, o arrependimento por ter 
machucado um amigo). 

Nos prés I e II, percebe-se que um dos pontos centrais do ensino é a 

brincadeira, o aspecto lúdico predomina e as crianças aprendem e se desenvolvem 

em âmbito global de uma maneira leve e divertida. O faz de conta é a atividade guia 

dessa época, para Pasqualini (2013, p.88-89): 

Em síntese, por meio do jogo protagonizado, a criança reproduz as 
atividades sociais dos adultos e relações sociais reais que se estabelecem 
entre eles. Nesse processo, ao desempenhar papéis adultos, ela apropria -
se do sentido social das atividades produtivas humanas, internalizando 
determinados padrões sociais que formarão bases para sua própria 
conduta.  

As professoras proporcionam aos alunos o contato com as letras por meio da 

brincadeira e de brinquedos para que possam progredir na oralidade e para que 

compreendam nos anos iniciais do ensino fundamental a função social da escrita. 

Não somente a linguagem oral e escrita foi priorizada, como também os outros 

eixos: matemática, natureza e sociedade, movimento, música e artes visuais. 

O aluno observado no contexto da diversidade realiza atividades adaptadas 

para suas condições sem perder de vista o foco de desenvolvimento íntegro. Com o 

auxílio da professora “[...] a criança pode aprender novos conceitos, adquirir 

informações e superar dificuldades de aprendizagem. ” (CUNHA, 2007, p. 28). 

Fazem-se determinantes as interações com os colegas de classe, para que a 

criança aprenda a viver socialmente. Comparando-se a primeira vez analisado e 

atualmente, o educando evoluiu notavelmente nos aspectos afetivos, cognitivos, 

motores e sociais.  

A regência apresentada numa sala de pré II enriqueceu a aquisição de 
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conhecimentos para melhorar a prática pedagógica. Ao reger uma aula pôde-se 

perceber falhas e a aprendizagem obtida por meio delas, auxilia a promover um 

ensino cada vez com mais qualidade. Apesar dos pontos negativos, a criatividade da 

aula surpreendeu a professora da sala, que substituía no dia, e a mesma convidou o 

grupo para expô-la no período da tarde, no qual é efetiva.  

Na sala de informática, a colaboração entre estagiária e professores 

possibilita um trabalho qualitativamente superior para os alunos, pois a troca de 

experiências engradece a prática docente e promove discussões acerca dos 

conteúdos digitais que devem ser trabalhados. Apesar da parceria 

estagiária/professores, para que um trabalho de excelência se concretize, é 

necessário investir em equipamentos de qualidade, que acessem todo o conteúdo 

planejado, do contrário, o ensino e a aprendizagem ficam defasados.  

Os docentes promovem a autonomia das crianças ao inseri-las no mudo 

digital e “[...] temos de reconhecer a necessidade de introduzirmos a criança no 

aprendizado da computação para que possa acompanhar a evolução tecnológica e 

deixa-la preparada. ” (LOPES, 2001, p.131) 

Por meio dos estágios, transcrevendo as palavras de Saviani (2011, p.13), 

pode-se concluir que: 

[...] o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir 
esse objetivo. 
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À GUISA DE CONCLUSÃO  

 

Considera-se que a educação escolar é essencial na transmissão dos 

conhecimentos historicamente sistematizados: uma vez que promove o 

desenvolvimento equitativo dos indivíduos; progride o conjunto de significações, não 

disponibilizando somente a superficialidade/imediatismo dos objetos e fenômenos, 

conduzindo além do empirismo na medida em que a busca do conhecimento torna-

se complexa, para que se compreenda a realidade em sua totalidade e 

profundidade, muitas vezes ocultada; e por último, essa educação é um processo 

que, ainda, corrobora com a oposição das desigualdades. 

O caráter investigativo dos estágios, provoca a inquietante busca de atingir o 

grau máximo de desenvolvimento nas crianças observadas, a começar pelos bebês. 

A seriedade do trabalho docente instiga à pesquisa e concomitantemente a estudos 

de como alcançar tais objetivos e espera-se conquistar resultados satisfatórios no 

futuro. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão relativa à meritocracia é antiga e tem raiz política. Seu argumento 

principal está pautado em assegurar que o poder seja exercido por cidadãos seleci-

onados de acordo com seus méritos e competências, independentemente de raça, 

política, religião e origem socioeconômica. 

 

À GUISA DE RESULTADOS 

 

No mundo corporativo, o tema da meritocracia busca superar problemas de 

gestão e mudar a cultura organizacional. No governo, a implantação da meritocracia 

como princípio e prática de gestão, objetiva resolver problemas crônicos que desar-

ticulam agendas, impedem iniciativas e protelam prazos. 

Embora a meritocracia tenha como pressuposto o mérito e a competência do 

sujeito social, permitindo-se que ele demonstre talento e capacidade de realização, 

no Brasil isso é feito sem muita vontade. Aqui, a meritocracia é eventualmente apli-

cada e está em permanente disputa com as demandas de empresários e políticos. 

No setor público, a meritocracia é subjugada ao fisiologismo1 e as cotas políti-

cas, isto é, aos interesses e demandas do sistema de distribuição de cargos e fun-

ções públicas aos vencedores das eleições.  

Nas empresas, a meritocracia ainda convive com práticas arcaicas de apadri-

nhamento e paternalismo. Muitas vezes ela anda na contramão de sistemas de con-

tratação, avaliação de desempenho e promoção.  

                                                           
1 Conduta ou prática de certos representantes e servidores públicos que visa à satisfação de interes-
ses ou vantagens pessoais ou partidários, em detrimento do bem comum. 
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Com um discurso e prática não equivalentes, a meritocracia brasileira não 

vence a acomodação e não reconhece aqueles que de fato trabalham a favor do es-

forço coletivo. Ao contrário, ela fomenta a competição desagregadora entre os traba-

lhadores, prejudica a qualidade do trabalho e gera estresse organizacional. 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Portanto, no Brasil a meritocracia não fomenta a competição e nem a diferen-

ciação por mérito e competência. Quase nunca somos encorajados a desenvolver 

totalmente nosso potencial. É um fenômeno paradoxal, pois, ao mesmo tempo em 

que queremos a igualdade, muitos cidadãos aceitam múltiplas lógicas hierárquicas 

ao se beneficiarem por elas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado é uma das etapas do curso de Pedagogia mais 

importante para formação acadêmica do futuro pedagogo, pois é através dela que é 

disponibilizado para o aluno a oportunidade de observar na prática tudo que ela 

aprende na teoria.  

A educação infantil mudou e ganhou espaço no processo de ensino da 

criança, o que antes era apenas creche, agora é denominado educação infantil e se 

tornou uma parte fundamental na vida da criança que nessa idade passa o dia inteiro 

na escola. Lá além de brincar ela aprende a se desenvolver, a falar, se expressando, 

se torna um cidadão consciente e capaz de aprender mais através de diversos 

mecanismos de aprendizagem. 

Segundo Vigotski (1984 apud BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1990, p. 23), 

“para que possa haver desenvolvimento é necessário que se produza uma série de 

aprendizagens, as quais, de certo modo, são uma condição prévia”. 

 

À GUISA DE RESULTADOS  

 

No estágio que eu frequentei no CEI Dionísia Miragaia Carmine ficou claro o 

modo como as professoras e educadoras estimulam a aprendizagem da criança 

desde o berçário até o pré II. No berçário a professora colocava músicas infantis 

dançava e batia palmas cantando as músicas para as crianças e contava histórias 

fazendo mimicas com a mão. No maternal a professora passava atividades para 

estimular as crianças a pararem de usar fralda, e aprenderem a se limpar sozinhos. 

No pré I e II a professora começa a introduzir a alfabetização na criança 

ensinando a escrever e falar o próprio nome, e a saber as letras do alfabeto, e 

sempre lendo uma história para introduzir também a literatura na vida das crianças. 

Tudo isso sem deixar de lado a brincadeira que é um dos fatores mais importantes 

nessa idade escolar. Lá na creche as crianças têm uma rotina e a cada hora é o 
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momento de fazer algo em que brincar fica na manhã que é o caso do pré I e na 

parte da tarde que é o caso do pré II. 

No estágio também acompanhei por algumas horas criança com deficiência, 

pude ver na prática como está sendo a inclusão dessas crianças em escolas 

regulares, mais especificamente na creche. A atual Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, conforme citado por Sousa (2014) ressalta que os sistemas educacionais 

devem possibilitar o acesso de alunos deficientes às classes regulares, oferecendo 

suporte teórico e prático, favorecendo desta forma a inclusão escolar.  

 

À GUISA DE CONCLUSÃO  

 

Aprendi muito nessas horas de estágio pude ver como funciona na prática 

esse processo e constatar que a creche deixou de ser um lugar em que o pai deixa o 

filho para trabalhar, e se tornou um lugar de constante aprendizado em que a criança 

é o tempo todo estimulada a aprender e a conhecer coisas novas. 

Por tanto acho que o estágio agregou muitos valores na minha vida e 

possibilitou que eu pudesse ter uma ideia de como vai ser meu futuro caso minha 

opção seja a educação infantil. Além disso, aprendi que a educação infantil é muito 

importante para a formação das crianças, possibilitando um leque de opções desde 

bebê.  
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Estratégias de Comunicação de Marketing:  
Interações e pesquisa em uma empresa varejista 

 
RESUMO 

 
O estudo surgiu na Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos do 5º 
semestre do curso de Administração de Empresas, do ano de 2018 da Faculdade FATEB de Birigui 
SP, que objetivou a realização de interações e colaborações práticas dos alunos com a empresa 
varejista do ramo de perfumaria da referida cidade de Birigui- SP, para a aplicabilidade de estratégias 
de marketing e posterior análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas empresas. 
A pesquisa qualitativa do tipo intervenção-ação, pois o pesquisador é atuante no projeto e nos 
espaços formativos, tanto em sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. Realizou-se o 
desenvolvimento de um projeto pelo professor da disciplina, sendo um trabalho a ser elaborado, com 
os alunos, em uma empresa para interação e colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades 
envolvendo o uso das variáveis do composto promocional. As atividades tinham cunho interdisciplinar 
para os alunos, a serem, posteriormente avaliadas. As pesquisas, interações, bem como o 
compartilhamento de ideias, foram realizadas em sala de aula com a orientação do professor, 
mediante formação de grupos de alunos, intitulados, “Promoções e Eventos”. A culminância do 
projeto, deu-se pela apresentação em sala de aula em formato de seminários. Os resultados foram 
obtidos pelas análises dos resultados alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios 
encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de marketing.  
 
Palavras-chave: Marketing; Composto Promocional; Fidelização de clientes 

 
 

ABSTRACT 
 
The study arose in the Discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
semester of the Business Administration course, from the year 2018 of Faculty FATEB of Birigui SP, 
that aimed at the accomplishment of interactions and practical collaborations of the students with the 
retail company of the branch of perfumery of said city of Birigui- SP, for the applicability of marketing 
strategies and later analysis for the proof of the results obtained by the companies. The qualitative 
research of the intervention-action type, since the researcher is active in the project and in the 
formative spaces, both in the classroom and in the practice of actions in the company. A project was 
developed by the teacher of the discipline, being a work to be done, with the students, in a company 
for interaction and collaboration, in order to develop activities involving the use of the variables of the 
promotional compound. The activities were interdisciplinary for the students, to be evaluated later. The 
researches, interactions, as well as the sharing of ideas, were carried out in the classroom with the 
guidance of the teacher, through the formation of groups of students, entitled "Promotions and 
Events". The culmination of the project was given by classroom presentation in seminar format. The 
results were obtained by the analysis of the results achieved by the companies and the difficulties and 
benefits found by the students in the practical application of the marketing strategies. 
 
Key works: Marketing; Promotional Compound; Customer loyalty 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das estratégias de marketing ou 4Ps, a organização passa a utilizar 

um conjunto de ferramentas para atingir seus objetivos na oferta e na troca tanto de 

produtos quanto de serviços, de forma adequada, para conquistar e fidelizar clientes. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de mostrar que, para promover 

uma marca ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing mais 

precisamente colocar em práticas as variáveis do composto promocional 

(propaganda, merchan, promoção de vendas, relações públicas etc). A prática das 

variáveis do composto promocional é fundamental para a empresa obter resultados 

positivos, pois pode ser considerado como um a ferramenta de comunicação com o 

público alvo, e dessa forma conquistar e manter clientes, atendendo suas 

necessidades e desejos.  

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração da faculdade 

FATEB (Fundação Municipal de ensino de Birigui - SP), realizaram um projeto com o 

objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do professor Cláudio 

Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento das empresas 

da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados “Promoções e 

Eventos”.  

Estes grupos tiveram como desafio realizar contatos obtendo autorização e 

interação com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de 

Marketing mais precisamente as variáveis do composto promocional, com a 

finalidade de comprovar:  quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para 

a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando fazer 

uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

O resultado do projeto, deu-se pela apresentação em sala de aula em 

formato de seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados 

alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos 

na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia é qualitativa do tipo intervenção-ação, segundo Minayo 

(2001), isso, pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos espaços 

formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados foram obtidos 

pelas análises das interações com a empresa e os resultados da aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

A culminância, por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio 

da elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as 

atividades com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e 

apresentado pelos alunos.  

 Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

 Kothler e Keller (2006) 

 Las Casas (2007) 

 Costa e Crescitelli (2003) 

 Kotler (2003) 

Já os alunos entraram em contato com a empresa para obtenção de 

autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no espaço 

empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram como ferramentas: 

Para propaganda ou comunicação: utilizou-se a mídia wtsapp para 

compartilhamento e interações com clientes potenciais. 

Para merchandising de comunicação: utilizou-se como ações no ponto de 

venda a exposição e distribuição de panfletos. 

Para promoção de vendas: utilizou-se de sorteio de um produto, gerando o 

preenchimento de cupons e posteriormente colocados em uma urna. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Conceituando Marketing 

 

Segundo Kothler e Keller (2006), o marketing é o envolvimento e a 

satisfação das necessidades humanas, sendo que de uma maneira lucrativa, pode 

suprir tais necessidades. 

Para Kotler (1998) o conceito de marketing consiste em ser mais duradouro 

e perdurável do que a concorrência, integrando o estudo de marketing, e atendendo 

as necessidades e desejos de seu público-alvo, conquistando assim as metas da 

organização, fundamenta-se nesses quatro pilares: 

1- Mercado-alvo: o público que a empresa pretender atingir; 

2-  Necessidades dos consumidores: conhecer as necessidades do públi-

co-alvo escolhido;  

3-  Marketing integrado: o consumidor como foco principal da empresa;  

4-  Rentabilidade: feedback do investimento. 

 Sendo assim, marketing é um segmento de mercado gerado pelas 

oportunidades de tendências sazonais onde ocorre a troca, promovido por 

processos sociais (comportamentais e psicológicas), por meio de técnicas e 

métodos, sendo “o processo pelo qual a economia é integrada à sociedade para 

servir às necessidades humanas” (DRUCKER, 1973, p. 223). 

Para Peter e Churchill (2000) o marketing é o processo de planejar e 

executar o composto promocional, que atenda as metas individuais e 

organizacionais, sendo assim o marketing é muito importante na venda de um 

produto e serviços de uma organização. 

Contribuindo Las Casas (2007, p.15) relata que:  

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 
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causam no bem-estar da sociedade.  

 

Marketing tem função nos negócios, e está diretamente ligado nas relações 

com os clientes, tendo como objetivo, atrair mais clientes, valores agregados 

superiores aos concorrentes, cultivar e manter seus clientes atuais. Armstrong e 

Kotler (2007, p.4) menciona que de um modo geral, “o marketing é um processo 

administrativo e social pelo qual os indivíduos e organizações obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros”. 

O autor ainda afirma que o marketing é processo, pelo qual as empresas 

adquirem valor, criam afinidade com os clientes e os fidelizam, afinal um cliente bem 

satisfeito constrói um relacionamento duradouro e de longo tempo com a empresa. 

Contribuindo Rocha e Christenasen (1999, p.15) cita que:  

Marketing é uma função gerencial, que busca ajustar a oferta da 
organização a demandas específicas do mercado, utilizando como 
ferramental um conjunto de princípios e técnicas. Pode ser visto, 
também, como um processo social, pelo qual são reguladas a oferta 
e a demandas de bens e serviços para atender às necessidades 
sociais. É, ainda, uma orientação da administração, uma filosofia, 
uma visão. 

 

Marketing e suas Estratégias 

 

O composto mercadológico ou composto de marketing, conhecido também 

como marketing mix, é definido por Kotler (1998, p. 97) como "o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo." 

  Mc Carthy (1978) defende que a estratégia de marketing especifica o 

mercado-alvo e seu relacionado marketing mix. Para o autor, o consumidor é o foco 

principal do marketing.  O consumidor deve ser o alvo de todos os esforços de 

marketing e por isso ele é visto como um fator muito importante, representando os 

consumidores específicos que integram o mercado alvo.    

Para Borden (1965), a lista dos elementos do marketing mix poderia ser 

grande ou pequena, dependendo de como fosse usada uma classificação ou 
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subclassificação dos procedimentos e políticas mercadológicos com os quais a 

administração de marketing se envolvesse.  

Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20) enfatizam que o composto de marketing “é 

uma combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os 

clientes e alcançar os objetivos da organização”, tais como produto, preço, praça e 

promoção. 

Contribuindo Kotler e Armstrong (1993, p. 29) o (composto de marketing é: 

“o grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a 

resposta que deseja no mercado-alvo [...] consiste em ações que a empresa pode 

fazer para direcionar a demanda para seu produto”. Estas variáveis são divididas em 

quatro diferentes grupos: Produto, Preço, Promoção e Praça e compõem os 4Ps do 

marketing.  

Corrobora também Berkowitz et al. (2002), que afirma, que, ao selecionar o 

consumidor-alvo, a empresa precisa seguir algumas etapas para satisfazer suas 

necessidades, para isso usa a combinação das quatro ferramentas, freqüentemente 

chamada de 4 P’s. O primeiro “P” relaciona-se ao Produto, que pode ser um serviço 

ou idéia para satisfazer as necessidades dos consumidores. O segundo “P”, a 

variável Preço, a qual é o que é trocado pelo produto. Já o terceiro “P” relaciona-se a 

Promoção que é uma forma de comunicação entre vendedor e o comprador. Por fim, 

o último “P” é a Praça, que se traduz em uma forma de colocar o produto na mão 

dos consumidores através do público-alvo. 

Neste sentido, Cobra (1992, p. 43) ressalta que,   

Para satisfazer às necessidades dos consumidores, é preciso que os 
produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que 
as características atendam aos gostos dos consumidores, com boas 
ações de modelos e estilos, com nome atraente de marca, 
acondicionados em embalagens sedutoras, em variados tamanhos 
de produtos, com serviços e quantias aos usuários que proporcionem 
adequados retornos financeiros à organização. 

 

As decisões da fabricação do produto abrangem diversos assuntos, como o 

desenvolvimento, a composição da marca, embalagem, rotulação e o gerenciamento 

estratégico ao logo do seu ciclo de vida (Czinkota et al, 2001).  
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As decisões de preço, devem segundo Czinkota et al (2001, p. 31), “apoiar a 

estratégia de marketing de um produto; realizar as metas financeiras da 

organização; e ajustar-se às realidades do ambiente do mercado” 

Kotler (2000, p. 38), pontua que: “os 4Ps representam a visão que a 

empresa vendedora tem das ferramentas de marketing disponíveis para influenciar 

compradores”. Nesse sentido, a seguir, apresenta-se os 4 Ps, resumidamente. 

Segundo Kotler (2000), o produto representa algo que pode ser oferecido a 

um mercado para a sua apreciação, uso ou consumo na tentativa de satisfazer um 

desejo, necessidade ou demanda. Existem alguns aspectos da estratégia de produto 

que podem influenciar o comportamento de compra do consumidor. Podem estar 

relacionados à novidade do produto, sua complexidade, sua qualidade percebida, a 

aparência física do produto, embalagem, rótulo, conforto oferecido, etc. 

 Para Costa (1987) produto é como um complexo de atributos tangíveis (cor, 

embalagem, design) e intangíveis (reputação da marca, prestação de serviços pós-

venda) que deve ser oferecido a um mercado, para apreciação e aquisição, uso ou 

consumo, devendo satisfazer a um desejo ou a uma necessidade. 

Cobra (1992, p. 43) afirma que é preciso que o preço, 

Divulgado pelas listas de preços a clientes e a consumidores, seja 
justo e proporcione descontos estimulantes à compra dos produtos 
ou serviços ofertados, com subsídios adequados e períodos (prazos) 
de pagamento e termos de créditos efetivamente atrativos.   

 

Pinho (2001, p. 35) afirma que o preço “é uma variável que pede a 

determinação de escolhas quanto à formação do preço final para o consumidor (alto, 

médio, baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em termos de descontos, 

vendas a prazo, financiamento”. O preço é uma das variáveis mais comparáveis pelo 

consumidor, influenciando significativamente na decisão de compra do consumidor. 

As empresas sabem da importância da elaboração dessa variável, principalmente no 

que se refere ao poder aquisitivo de seu público-alvo e a sua disposição para pagar 

por determinado produto. 

Corrobora também Kotler e Armstrong, (1993, p. 216), cujas decisões de 
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preços de uma empresa são afetadas por muitos fatores internos e externos. “Os 

fatores internos incluem os objetivos de marketing da empresa, sua estratégia de 

mix de marketing, custos e organização. Os fatores externos incluem a natureza do 

mercado, a demanda, a concorrência e outros fatores ambientais”. 

Para Pinho (2001), o papel da promoção é informar aos clientes potenciais 

sobre o produto e os encorajar persuasivamente à compra. Então, a promoção 

poderá influenciar o comportamento de compra do consumidor. Em um sentido mais 

restrito, a promoção constrói a comunicação entre o produto e o consumidor e, em 

um sentido mais amplo, é um instrumento efetivo para o desenvolvimento das ações 

e realização dos objetivos organizacionais.  

Assim, para Kotler (2003), a promoção será a comunicação com o 

consumidor, ou seja, todo o esforço que motivá-lo ou encorajá-lo a comprar. A 

promoção deve agregar um diferencial para experiência de compra (físico ou 

emocional) para que o consumidor tenha uma percepção positiva e possa também 

contribuir para a imagem da empresa ou produto.   

Crocco et al. (2006) afirmam que a promoção, como esforço de 

comunicação, pode ser realizada através da combinação de diferentes métodos ou 

meios, considerando aspectos, como imagem e posicionamento pretendidos, 

produto e mercado-alvo. 

Com relação à praça, as utilidades de tempo e lugar se referem ao 

fornecimento do produto, onde e quando os consumidores desejam adquiri-los 

(Kotler 1998). 

A Praça ou Ponto de Venda diz respeito aos canais de distribuição 

(localizações), distribuição física (estoque), transporte, armazenagem dentre outros 

(MUNHOZ, 2005).  

Segundo Pinho (2001), esta variável, praça ou canal de distribuição engloba 

as decisões relativas aos canais de distribuição, com definição dos intermediários 

pelos quais o produto passa até chegar ao consumidor, e à distribuição física do 

produto, com a solução de problemas de armazenamento, reposição e transporte 

dos locais de produção até os pontos-de-venda. Nesse sentido, é necessário que o 
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produto esteja disponível nos locais onde o seu público alvo normalmente freqüenta, 

ou pretende encontrá-lo. É importante se ater aos conceitos de distribuição: atacado, 

varejo, transporte e armazenamento. 

Ainda quanto à praça ou distribuição, é uma estratégia que facilita a 

transparência da propriedade do produto de quem produz para o consumidor 

através dos canais de marketing. Canais de marketing, por sua vez, “são as redes 

de organizações que movimentam um produto desde o produto até o seu mercado 

pretendido”. (CZINKOTA et al, 2001, p. 33). 

A partir da análise do comportamento do consumidor, a empresa poderá 

trabalhar com o composto de marketing, assim, se adaptar ao mercado, ao 

desenvolver produtos que atendam as diferentes necessidades dos seus clientes. 

(GADE, 1998) 

 

O Composto Promocional e suas Variáveis 

 

O composto promocional é uma estratégia utilizada pela empresa para que 

seus clientes lembrem-se de seu produto ou serviço, através da promoção ou da 

comunicação. No entender de Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento 

promoção ou comunicação “refere-se a como os profissionais de marketing 

informam, convencem e lembram os clientes sobre produtos e serviços”. 

Para Rocha (1999, p.149): 

 

O composto promocional é, portanto, o conjunto dos instrumentos de 
marketing voltados para informar o cliente atual ou potencial sobre 
ofertas da empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas 
de compra e persuadi-lo a adquirir os produtos ou serviços da 
empresa como melhor alternativa para a realização de seus desejos 
ou o atendimento de suas necessidades. 

 

Segundo Las Casas (2006) a promoção é também conhecida como 

comunicação. Para o autor o processo de comunicação envolve três elementos 

básicos: comunicador, mensagem e receptor. O comunicador pode-se entender 

como a empresa, a mensagem é a propaganda, e o receptor é o cliente. Quão mais 
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clara e precisa for essa mensagem, maior facilidade a comunicação terá em não 

conter ruídos, ou seja, distorções. 

Para Peter (2000, p.446) a comunicação de marketing tem a função de 

“fornecer informações para o consumidor sobre o que é o produto, como ele agrega 

valor e onde ele deve ser encontrado, constituindo a sua meta”. Em suma, a 

promoção deve ser clara de maneira que esclareça as dúvidas dos consumidores 

referentes ao produto ou serviço. No entanto, a promoção é utilizada como uma 

ferramenta competitiva de venda.  

Kotler e Keller (2006, p.532) citam em sua obra que a comunicação de 

marketing “é o meio pelo qual as empresas buscam informar e lembrar os 

consumidores, de forma direta ou indireta sobre os produtos e marcas que 

comercializam”. Desta forma, pode-se entender que de certa forma a comunicação é 

a voz da empresa.  

Já McCarthy e Perreault (1997), ao tratar de composto promocional, afirmam 

que as pessoas entendem que o processo de comunicação completo significa uma 

fonte tentando atingir o receptor com uma mensagem. Sendo assim, o objetivo do 

composto promocional é promover essa comunicação clara entre emissor e receptor 

cujo foco é vender uma ideia ou produto/serviço. E como recurso estratégico envolve 

a propaganda, a promoção de vendas, o marketing pessoal e/ou venda pessoais, as 

relações públicas, o merchandising, o marketing direto, assim esses recursos podem 

contribuir para que o produto, serviço ou ideia seja visível para o cliente. 

 Nesse contexto as principais variáveis ou ferramentas do composto 

promocional são: propaganda, merchandising, promoção de vendas, relações 

públicas e marketing direto. 

Fundamentalmente, a variável propaganda pode ser definida como "a 

mistura de diversos ramos das artes, das ciências e das atividades técnicas, 

combinada de forma a planejar, criar, desenvolver, produzir e emitir mensagem de 

caráter comercial" (SAMPAIO, 1997, p. 13). No contexto mercadológico, no entanto, 

é compreendida como "qualquer forma paga de apresentação e promoção não 

pessoal de ideias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado” 
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(KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 303). 

Para Las Casas (2006):  

Propaganda é uma forma paga, não pessoal, em que há um 
patrocinador identificado. A propaganda pode ser usada para 
informar ou persuadir determinada audiência. São utilizadas 
geralmente mídias de massa, como jornais, televisão, revistas e 
outdoors. É a que recebe a maior verba orçamentária entre todas as 
mídias e pode atingir vários receptores ao mesmo tempo, em nível 
regional e nacional. (LAS CASAS, 2006) 

 

Corrobora Sampaio (1997) a propaganda de um produto é a forma mais 

conhecida de promoção e apresenta objetivos promocionais bem definidos e 

explícitos. Pode ser direta, como é o caso de um anúncio sobre a liquidação de uma 

loja, ou indireta, como no caso em que se anunciam as virtudes - ou simplesmente o 

nome de determinada marca de produto ou serviço. O autor ainda relata que 

consiste em elemento vital para que as empresas conquistem mais consumidoras e 

expandam suas atividades e para que os consumidores estejam mais bem 

informados e possam escolher adequadamente o que consumir.  

Para o autor Ferracciu (2007, p.44): 

O “Merchandising” compreende o conjunto de operações táticas efetuadas 
no ponto de venda para colocar no mercado o produto ou serviço certo, no 
lugar certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo, com 
impacto visual adequado ao consumidor e na exposição correta.  

 

Quanto a variável merchandising, para Costa e Crescitelli (2003), o fator 

principal do sucesso do merchandising é a compra por impulso, isto é, a decisão da 

compra e da marca no ponto-de-venda. 

De modo geral, merchandising que pode ser classificado como: 

 O planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam 
em estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de varejo e de 
auto-serviço, como parte do complexo mercadológico de bens de 
consumo, tendo como objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira 
adequada a criar impulsos de compra na mente dos consumidores, 
ou usuários, tornando mais rentáveis todas as operações dos canais 
de marketing. (SILVA, 1995, p.17). 
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O objetivo da promoção de vendas é promover vendas através ações que 

ofereçam ao consumidor algum tipo de vantagem.    

A promoção de vendas é uma estratégia de marketing e comunicação: um 
conjunto de técnicas de incentivo, impactante, que age em curto prazo, 
objetivando estimular, os diversos públicos, à compra e venda mais rápida e 
/ou de maior volume, de produtos e serviços. (COSTA E CRESCITELLI, 
2003, p.69)  

 

 Para cada produto ou para cada público consumidor existe uma técnica de 

promoção de vendas que melhor se encaixe e para entender a diversidade que este 

assunto envolve veja o que João de Simoni (1997, p.22) destaca que promoção de 

vendas tendo como principais ferramentas: 

 
Concursos, vale-brindes, premiações, ofertas, descontos, liquidações, 
remarcações, cuponagens, vendas condicionadas, presentes, prêmios, 
trocas, coleções, materiais de apoio a vendas, treinamentos, atrativos, 
animações, amostragens, degustações, demonstrações, peças de PDV, 
convenções, seminários, simpósios, workshops/fóruns, congressos/painéis, 
copas/jogos, patrocínios, festivais/ gincanas, desfiles, ações cooperativas, 
eventos, acontecimentos, jubileus, feiras, exposições, incentivos, 
restituições, bonificações, brindes, competições, sorteios entre outros. 

 

Quanto a variável relações públicas, as relações das empresas com seu 

ambiente não se restringem apenas aos seus consumidores, fornecedores e 

revendedores. Segundo Kotler (2000, p. 624), existe o chamado público- chave que 

de certa forma, envolve- se com as organizações. “Um público é qualquer grupo que 

tenha um interesse real ou potencial ou que possa ter impacto na capacidade de 

uma empresa para atingir seus objetivos”.  

O autor ainda relata que relações públicas têm como objetivo interagir com 

este público. Suas funções podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Relações com a empresa;  

 Publicidade do produto; 

 Negociação com legisladores e autoridades e; 

 Aconselhamento à problemas públicos.  

LAS CASAS (1997) coloca a importância da utilização das relações públicas 
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internamente, citando o trabalho junto aos funcionários e acionistas. Um funcionário 

ou acionista satisfeito com a empresa torna- se um forte propagandista que ajudará 

a preservar a imagem da empresa. 

KEEGAN (1999) ressalta a importância das relações públicas em nível 

global, e têm como objetivo envolver todos os participantes, tanto internos quanto 

externos, na manutenção da imagem da organização. Apesar dos avanços 

tecnológicos, à habilidade interpessoal dos profissionais que desenvolvem este 

trabalho é primordial devido à necessidade de conhecer seu público. 

Segundo Kotler (2000) o objetivo principal do marketing direto é obter uma 

resposta imediata do público- alvo, através de ações que estabelecem um contato 

direto com o consumidor que deseja atingir. Catálogos, mala direta, telemarketing, 

venda eletrônica, venda pela televisão e e-mail são algumas das ações que 

compõem o marketing direto. Com o aumento dos custos de mídia tradicional 

(principalmente televisão), as empresas vêm utilizando estes métodos alternativos 

para atingir seus públicos- alvo com custos mais razoáveis. 

Kotler (2000) cita quatro características comuns às diversas formas de 

utilização do marketing direto: 

Privado-a mensagem normalmente é dirigida a uma pessoa específica. 
Personalizado- a mensagem pode ser preparada para atrair a pessoa a 
quem é endereçada. Atualizado- a mensagem pode ser preparada 
rapidamente. Interativo- a mensagem pode ser alterada, dependendo da 
resposta da pessoa. (KOTLER, 2000, p. 585).  

Corrobora também Cavacchini (1998) marketing direto é uma estratégia de 

ativação de marketing que utiliza um ou mais veículos de comunicação para efetuar 

transações mensuráveis com o mercado- alvo. Atua como um canal de distribuição e 

vendas, interagindo com o consumidor através da resposta direta. 

 

Aplicação Prática das Variáveis do Composto Promocional e Resultados  

 

A seguir será explicitado as ações ou variáveis do composto promocional 

colocadas na prática pelos alunos, sendo elas propaganda realizada no whatsapp, 

promoção de vendas e merchandising (merchandising de comunicação), que 
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ocorreu em uma empresa varejista de perfumaria, localizada na cidade de Birigui- 

SP. Teve como objetivo a divulgação de um novo produto lançado, ofertas e 

promoção de vendas praticada pela empresa e assim obter os resultados para 

posterior análise.  

Figura 01: Mostra a variável propaganda ou comunicação do composto 

promocional na rede WhatsApp realizada nos dias 16 e 17 de Maio/2018 para estar 

divulgando a empresa varejista e a promoção de vendas realizada pela empresa, 

sendo esta o sorteio de um kit.    

A figura 01 mostra a divulgação na rede Whatsapp para comunicar os 

clientes a promoção de vendas e gerar uma rede de compartilhamento, para atingir 

um maior público- alvo. 

 

Figura 1: Divulgação da promoção de vendas realizada pelos alunos no WhatsApp. 

 

A divulgação ou comunicação na rede WhatsApp trouxe vários benefícios 

para a empresa, por ser uma ferramenta sem custo e de fácil acesso, a empresa não 

precisou de muito investimentos financeiros para divulgação, outro benefício foi o 

número de respostas que obtivemos como retorno dessa divulgação, todos os 

clientes que estão cadastrados em nosso contato (mais ou menos 200 clientes), nos 

responderam, o que gerou interesse pela promoção em destaque. 

 



 118 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

Figura 02, 03 e 04: Mostram a variável do composto promocional, promoção 

de vendas realizada na empresa entre os dias 18 e 19 de maio, mostrando a 

participação dos clientes tendo como forma de participação o preenchimento de 

cupons e posteriormente colocados em uma urna, mostra também o produto que foi 

sorteado e o sorteio com a ganhadora. 

A figura 02 mostra o produto que foi sorteado pela empresa. 

 

 

Figura 02: Água de colônia e lápis de olho, kit sorteado pela empresa de perfumaria. 
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Figura 03 mostra a participação dos clientes e a coleta de cupons 

depositados na urna para o sorteio.  

Figura 03: participação dos clientes no sorteio do kit da loja. 

A figura 04 mostra o sorteio com os cupons que foram depositados na urna, 

e a cliente ganhadora do kit de perfumaria.  
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 Figura 04: cupons recolhidos, sorteio e a cliente ganhadora do kit. 
 
 
 

O resultado desse sorteio foi muito gratificante, pois a ganhadora ficou muito 

feliz, com o kit. Também trouxe benefícios para empresa, pois cada cupom 

preenchido foi cadastrado nos contatos o que gerou cerca de 50 novos clientes, 

assim aumentando a rede de comunicação da loja.   

A figura 05: Mostra a variável do composto promocional, merchandising de 

comunicação, realizado no dia 19 de maio de 2018. Onde foi feito a panfletagem da 

promoção dentro do ponto de venda, que divulgou o novo produto e o sorteio do 

mesmo, como kit.  
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                                 Figura 05: panfletagem e divulgação do produto. 

O Merchandising desenvolvido foi o de comunicação, informando os clientes 

das promoções, do lançamento do produto, onde gerou a curiosidade em conhecer a 

fragrância do produto lançado, assim obtendo vendas do mesmo.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa deixou claro que as variáveis do composto promocional, quando 

bem aplicadas são de extrema eficácia, principalmente quando utilizamos as 

variáveis do composto promocional, essas variáveis ou ferramentas juntamente com 

a mídia social (WhatsApp), traz respostas rápidas, tanto para obter informações 

sobre clientes, quanto ao interesse deles pelas promoções divulgadas. 

Com a prática das ações ou variáveis do composto promocional, foi possível 

confirmar a hipótese ou responder à problemática sendo esta: Quais benefícios da 

aplicabilidade das referidas ações para a empresa?  

Mostrando que trouxe vários benefícios para a empresa, sendo que a 

propaganda ou comunicação praticada na rede social whatsApp, proporcionou uma 

comunicação mais rápida com o cliente, respostas imediatas às promoções, e não 

custou nada, visto que esta rede social é gratuita. 

Outro benefício para a empresa foi com a prática da variável promoção de 

vendas, sendo que com o preenchimento dos cupons, os mesmos foram utilizados 

para gerar novos cadastros (50 novos clientes), assim aumentando a rede de 

comunicação da loja. 

Já o merchandising trouxe como benefícios, além de apresentar as 

promoções, também o lançamento do produto que foi sorteado, despertando a 

curiosidades dos clientes em conhecer a fragrância, assim conhecendo a loja.  

 Vale ressaltar também que os clientes atendidos, em sua maioria não eram 

clientes da loja, pois os mesmos não tinham cadastros no banco de dados de 

clientes fidelizados, e que muitos estavam ali pelo compartilhamento através da 

mídia social (indicações de amigos), isso gerou um aumento nas vendas e novos 

contatos para fidelização dos mesmos. 

Acredita-se que a elaboração deste projeto tenha contribuído de forma 

positiva para o crescimento da empresa, e que a mesma possa continuar com a 

divulgação pela mídia social, afinal tudo gira entorno da comunicação, e para os 

alunos envolvidos, desenvolver este projeto gerou um crescimento tanto pessoal, 
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quanto profissional ao longo de sua realização.  
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As variáveis do composto promocional de marketing:  
Interações, colaborações e pesquisa em uma empresa varejista 

 
RESUMO 

 
Este estudo emergiu na Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos do 5º 
semestre do curso de Administração de Empresas, do ano de 2018 da Faculdade FATEB de Birigui 
SP, que objetivou a realização de interações e colaborações práticas dos alunos com empresa 
varejista do ramo vestuário da referida cidade, para a aplicabilidade de estratégias de marketing e 
posterior análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas empresas. A pesquisa 
qualitativa do tipo intervenção-ação, pois o pesquisador é atuante no projeto e nos espaços 
formativos, tanto em sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. Realizou-se o 
desenvolvimento de um projeto pelo professor da disciplina, sendo um trabalho a ser elaborado, com 
os alunos, em uma empresa para interação e colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades 
envolvendo o uso das variáveis do composto promocional. As atividades tinham cunho interdisciplinar 
para os alunos, a serem, posteriormente avaliadas. As pesquisas, interações, bem como o 
compartilhamento de ideias, foram realizadas em sala de aula com a orientação do professor, 
mediante formação de grupos de alunos, intitulados, “Promoções e Eventos”. A culminância do 
projeto deu-se pela apresentação em sala de aula em formato de seminários. Os resultados foram 
obtidos pelas análises dos resultados alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios 
encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de marketing.  
 
Palavras-chave: Ações; Comprovações; Fidelização de clientes. 

 
 

The variables of the promotional compound of marketing: 
Interactions, collaborations and research in a retail company 

 
ABSTRACT 

 
This study emerged in the discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
semester of the Business Administration course, from the year 2018 of the Faculty FATEB of Birigui 
SP, which aimed at the accomplishment of interactions and practical collaborations of the students 
with retail company of the clothing branch of the said city, for the applicability of marketing strategies 
and later analysis for the proof of the results obtained by the companies. The qualitative research of 
the intervention-action type, since the researcher is active in the project and in the formative spaces, 
both in the classroom and in the practice of actions in the company. A project was developed by the 
teacher of the discipline, being a work to be done, with the students, in a company for interaction and 
collaboration, in order to develop activities involving the use of the variables of the promotional com-
pound. The activities were interdisciplinary for the students, to be evaluated later. The researches, 
interactions, as well as the sharing of ideas, were carried out in the classroom with the guidance of the 
teacher, through the formation of groups of students, entitled "Promotions and Events". The culmina-
tion of the project was given by classroom presentation in seminar format. The results were obtained 
by the analysis of the results achieved by the companies and the difficulties and benefits found by the 
students in the practical application of the marketing strategies. 
 
Key words: Actions; Proofs; Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das estratégias de marketing ou 4Ps, a organização passa a utilizar 

um conjunto de ferramentas para atingir seus objetivos na oferta e na troca tanto de 

produtos quanto de serviços, de forma adequada, para conquistar e fidelizar clientes. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de mostrar que, para promover um 

serviço ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing mais 

precisamente colocar em práticas as variáveis do composto promocional 

(propaganda, merchan, promoção de vendas, relações públicas etc). A prática das 

variáveis do composto promocional é fundamental para a empresa obter resultados 

positivos, pois pode ser considerado como uma ferramenta de comunicação com o 

público alvo, e dessa forma conquistar e manter clientes, atendendo suas 

necessidades e desejos. 

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração da faculdade 

FATEB (Fundação Municipal de Ensino de Birigui - SP), realizaram um projeto com o 

objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do Professor M.e. 

Cláudio Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento das 

empresas da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados 

“Promoções e Eventos”. 

Estes grupos tiveram como desafio realizar contatos obtendo autorização e 

interação com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de 

Marketing mais precisamente as variáveis do composto promocional, com a 

finalidade de comprovar: quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para 

a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando 

fazer uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

Os resultados foram obtidos após a prática das ações e análises dos 
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resultados alcançados pela empresa e análise das dificuldades e benefícios 

encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi qualitativa do tipo intervenção-ação, segundo 

Minayo (2001), isso, pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos espaços 

formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados foram obtidos 

pelas análises das interações dos pesquisadores com a empresa e a aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

A culminância, por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio 

da elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as 

atividades com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e 

apresentado pelos alunos.  

 Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

 Kotler (2000) 

 Las Casas (2005) 

 McCarthy (1997) 

Os alunos (pesquisadores), entraram em contato com a empresa para 

obtenção de autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no 

espaço empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram como ferramentas: 

 Propaganda: Divulgação da empresa varejista do ramo vestuário atra-

vés de rede social (Facebook). 

 Promoção de vendas: Sorteio de cestas.  

 Merchandising: Enfeitamos a fachada da loja com bexigas e papel cre-

pom para a escrita na vitrine.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

Para Las Casas (2009), marketing é um desempenho de atividades 

comerciais que são responsáveis pelo fluxo de bens e serviços, ao consumidor ou 

usuário.  

Marketing é um processo de gestão e social, que os indivíduos e grupos 

obtêm o que querem e necessitam através da criação, troca ou oferta de produtos. 

Para o autor, o marketing tem como parâmetro, análise, pesquisa e comportamento 

dos consumidores, buscando satisfazer as necessidades dos consumidores finais. 

(NEVES, 2009). 

Segundo McCarthy (1997) profissionais de diferentes segmentos conceituam 

marketing como vendas ou propagandas, mas no seu dizer essa definição se torna 

vaga perante o que coloca Filip Kotler considerado o guru do marketing. 

Cobra (1992) aponta que quando se usa uma definição gerencial, o 

marketing é frequentemente descrito como a arte de vender produtos, mas as 

pessoas se surpreendem quando ouvem que o mais importante em marketing não é 

vender. Vender é apenas a ponta do iceberg.  

Neste sentido, Kotler (2000) considera essencial e primordial entender o 

mercado para compreender o marketing. Para isso, faz-se necessário conhecer e 

monitorar a concorrência, identificar mercados-alvos, analisar o ambiente no qual a 

empresa está inserida e observar tendências que irão influenciar este mercado, para 

que dessa forma possa promover ações estratégicas de marketing para fidelização 

de seu público. 

Dessa forma, descrevendo um pouco mais sobre o Marketing, Las Casas 

(2009, p.1) relata que:  

A grande concorrência nos diferentes segmentos da economia como 
responsável pela necessidade das empresas comercializarem de 
forma mais eficiente, seus produtos e serviços. No seu dizer o 
marketing sofre também criticas, e se depara com correntes de 
oposições, porem, tanto fora como dentro do ambiente acadêmico, 
percebe-se um grande interesse pelo assunto, cujo maior destaque 
se dá fora, onde executivos se servem do marketing para 
promoverem melhores resultados nas empresas. O autor ressalta 



 132 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

que convém lembrar, que além das necessidades de utilização do 
marketing pelas empresas, sempre haverá oportunidade para a 
aplicação das técnicas de marketing em alguma ocasião da vida de 
qualquer pessoa. Ao sair da universidade, o estudante fará o seu 
próprio marketing ao procurar emprego.  

 

A partir disso, chega-se à definição elaborada pela American Marketing 

Association – AMA (2013), que apresenta o marketing como sendo a atividade, 

conjunto de instituições e processos para comunicar, criar, trocar e entregar ofertas 

que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. 

Conforme descreve Neves (2009) o marketing é de suma importância, pois 

busca a identificação e o atendimento das necessidades humanas e sociais, mas, de 

maneira lucrativa. Ressalta também, que é importante sempre zelar pela relação da 

empresa com o mercado consumidor.  

Kotler (1978) sempre defendeu o marketing dizendo que deveria abranger 

organizações não comerciais, que seriam qualquer instituição privada ou pública 

envolvida no provimento de uma oferta de mercado sem a finalidade de obter 

qualquer tipo de lucro, é então, considerada não comercial ou não lucrativa.  

Deixa-se de lado a visão de que o marketing era somente uma forma de 

vender serviços ou produtos de uma determinada empresa, nessa transição ele 

passa a entender as necessidades dos clientes. (MCKENNA, 1999) 

Há autores que levam mais longe a definição de marketing, como por 

exemplo, para Light (1998), ele relata que a satisfação deixa de ser o fim do 

marketing, e passa a ser o começo de uma nova oportunidade de transformar um 

comprador satisfeito em um cliente totalmente leal à marca, com essa transformação 

é que se possibilita à empresa a sua lucratividade e continuidade.  

O marketing em si, requer uma compreensão do mercado. A satisfação da 

demanda é extremamente importante na medida em que se produzam lucros. 

Embora, deve ser sempre lembrado o objetivo final das vendas, ou seja, gerar 

sempre dividendos para as empresas. (HOUSTON, 1997) 

Assim, como já dizia Semenik e Bamossy (1995, p.12) “Marketing é uma 

filosofia de negócios”. Toda estratégia de planejamento e execução dos projetos de 

uma empresa tem como propósito fundamental sempre satisfazer as necessidades 

dos clientes.  
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Estratégia de Marketing 

  

 Desde a metade dos anos 1960, o paradigma da gestão do composto de 

marketing baseado nos 4Ps, o qual foi concebido por McCarthy, tem sido o modelo 

tradicionalmente utilizado pela maioria dos educadores e profissionais de marketing 

(SILVA et al., 2006). 

O composto mercadológico ou composto de marketing é conhecido também 

como marketing mix, definido por Kotler (1998, p. 97) como "o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo”. 

Para McCarthy (1978) 

 

O mercado-alvo é "o mais homogêneo ou similar grupo de 
consumidores para os quais a empresa deseja chamar atenção." 
Esse autor defende que a estratégia de marketing especifica o 
mercado-alvo e seu relacionado marketing mix. Em sua opinião, o 
consumidor é o centro do marketing mix, que inclui "algum produto, 
oferecido a um preço, com alguma promoção para contar aos 
potenciais consumidores sobre o produto e o modo de alcançar essa 
praça de consumidores". Para o autor, o consumidor é colocado no 
centro do diagrama do composto de marketing, mas não faz parte 
dele. O consumidor deve ser o alvo de todos os esforços de 
marketing e por isso ele é visto no centro do diagrama, 
representando os consumidores específicos que integram o mercado 
alvo. 

 

A história do composto de marketing se inicia com a aplicação das técnicas 

mercadológicas no setor lucrativo, quando, aproximadamente em 1950, inspirado 

nas ideias de Culligton, Neil N. começou a usar o termo marketing mix em suas 

aulas e textos que logo seria chamado de 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) 

por Jerome E. MecCarhy. Borden (1965). 

Neste sentido, segundo Kotler (2000), o produto representa algo que pode 

ser oferecido a um mercado para a sua apreciação, uso ou consumo na tentativa de 

satisfazer um desejo, necessidade ou demanda. Existem alguns aspectos da 

estratégia de produto que podem influenciar o comportamento de compra do 

consumidor. 
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Segundo Costa (1987), é como um complexo de atributos tangíveis (cor, 

embalagem, design) e intangíveis (reputação da marca, prestação de serviços pós-

venda) que deve ser oferecido a um mercado, para apreciação e aquisição, uso ou 

consumo, devendo satisfazer a um desejo ou a uma necessidade. 

Em se tratando de serviços, eles estão presentes na vida do homem desde 

os primórdios da vida social, mas "foram precisos milênios para que homens 

públicos, economistas, administradores e a sociedade em geral passassem a 

reconhecer razoavelmente a importância dos serviços" (URDAN, 1993, p.355). 

Para Kotler e Armstrong (1993), entende-se como serviço uma mercadoria 

comercializável isoladamente, ou seja, um produto intangível que não se pega, não 

se cheira, não se apalpa, geralmente não se experimenta antes da compra, mas 

permite satisfações que compensam o dinheiro gasto na realização de desejos e 

necessidades dos clientes. 

Segundo Pinho (2001, p. 35) preço “é uma variável que pede a 

determinação de escolhas quanto à formação do preço final para o consumidor (alto, 

médio, baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em termos de descontos, 

vendas a prazo, financiamento”. 

No processo de definição de um preço para o produto, deve-se atribuir 

descontos e financiamentos, levando em conta não apenas impacto econômico, mas 

a parte psicológica de cada um. As pessoas responsáveis por esta área devem estar 

atentas a vários fatores, como a lista de preços e informá-las aos vendedores, os 

devidos descontos por quantidades adquiridas, entre outros. Para o cliente o preço 

deve oferecer uma relação custo x benefício satisfatório e melhor que os 

concorrentes (LAS CASAS, 2005). 

Para Pinho (2001), o papel da promoção é informar aos clientes potenciais 

sobre o produto e os encorajar persuasivamente à compra. Então, a promoção 

poderá influenciar o comportamento de compra do consumidor. Em um sentido mais 

restrito, a promoção constrói a comunicação entre o produto e o consumidor e, em 

um sentido mais amplo, é um instrumento efetivo para o desenvolvimento das ações 

e realização dos objetivos organizacionais. 

As ações para promover um produto ou serviço, tanto no ponto de venda 

como fora dele, sendo para o consumidor final quanto para os distribuidores, para 
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Kotler (2000), pode ser considerado como comunicação com o consumidor, ou seja, 

todo o esforço que motivá-lo ou encorajá-lo a comprar. 

Quanto à Praça ou Ponto de Venda diz respeito aos canais de distribuição 

(localizações), distribuição física (estoque), transporte, armazenagem dentre outros 

(MUNHOZ, 2005). 

Segundo Pinho (2001), a praça ou ponto de venda, engloba as decisões 

relativas aos canais de distribuição, com definição dos intermediários pelos quais o 

produto passa até chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto, com a 

solução de problemas de armazenamento, reposição e transporte dos locais de 

produção até os pontos de venda. 

 

As Variáveis do Composto Promocional 

 

Segundo Boone e Kurtz (1998), o composto promocional é uma combinação 

de variáveis para satisfazer as necessidades do mercado alvo da empresa e 

alcançar os objetivos organizacionais. Ainda segundo o autor, o composto 

promocional é a combinação específica de propaganda, promoção de vendas, 

merchandising, relações públicas e venda pessoal usada pelas empresas. 

Para Rocha (1999, p.149) 

 

O composto promocional é, portanto, o conjunto dos instrumentos de mar-
keting voltados para informar ao cliente atual, o potencial sobre ofertas da 
empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas de compra e per-
suadi-lo a adquirir os produtos ou serviços da empresa como melhor alter-
nativa para a realização de seus desejos ou o atendimento de suas neces-
sidades. 
 

 

Nessa perspectiva, têm-se as ponderações de Churchill e Peter (2005, p. 

20), onde o “composto de marketing é uma combinação de ferramentas estratégicas 

ou variáveis usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização”.  

Levando em consideração as variáveis ou ferramentas estratégicas, Sam-

paio (1997), relata que a propaganda de produto é a ferramenta mais conhecida de 

promoção e apresenta objetivos promocionais bem definidos e explícitos, sendo di-
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reta ou indireta, ou por nome de uma marca de um produto ou serviço. Já a propa-

ganda institucional não tem finalidades promocionais claras, mas acaba sendo útil a 

esse foco, pois os consumidores tendem a dar preferência as empresas mais co-

nhecidas e conceituadas.   

Não muito diferente de Boone e Kurtz (1998), pois analisam que a propa-

ganda é dividida em dois grupos, sendo o de produto: que tem como objetivo a ven-

da não pessoal de um determinado bem ou serviço, e o grupo institucional que tem a 

promoção de uma ideia, filosofia ou uma reputação de indústria, companhia ou or-

ganização. 

Conceituando outra variável ou ferramenta do composto promocional, Las 

Casas (2006) diz que a promoção de vendas é também conhecida como 

comunicação. Para o autor o processo de comunicação envolve três elementos 

básicos: comunicador, mensagem e receptor. O comunicador pode-se entender 

como a empresa, a mensagem é a propaganda, e o receptor como cliente.  

Para Kotler e Armstrong (1999, p. 312).  

 

Apesar de se mostrar uma ótima ferramenta quando o objetivo é obter uma 
resposta de marketing mais rápida ou mais intensa, representada por um 
aumento de vendas, a promoção de vendas deve ser usada com muito cui-
dado pelos administradores de marketing. O crescente uso da promoção de 
vendas resultou em um excesso de promoção similar ao que ocorre com a 
propaganda o que pode levar os consumidores a procurar promoções, en-
fraquecendo a habilidade destas em gerar uma compra imediata. 
 

Segundo Armstrong (2003), fazem parte das principais ferramentas de pro-

moção de vendas as amostras, que seria o oferecimento de uma porção de um de-

terminado produto, visando à experimentação; brindes que são as mercadorias ofe-

recidas gratuitamente ou a baixo do custo como um incentivo à compra; cupons que 

são comprovantes que garantem aos consumidores um certo desconto na compra 

de um produto especificado; recompensas pela fidelidade, que são quantias em 

prêmios ou em dinheiro oferecidos pela compra constante dos produtos, ou pelo uso 

do serviços de determinada empresa, entre muitas outras promoções.  

Para Limeira (2006), outra variável ou ferramenta para promover um produto 

ou serviço é merchandising que nada mais é, do que um conjunto dos instrumentos 

de comunicação, demonstração, promoção e exposição do produto no ponto de 
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venda, visando sempre, estimular a compra imediata pelo consumidor final, o que 

engloba as atividades de exposição ao produto, propaganda e comunicação.  

Blessa (2005, p.1) relata que:  

 

Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no 
ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produ-
tos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as deci-
sões de compra dos consumidores. 

 
 

A comunicação no ponto de venda é muito utilizada para diversas categorias 

de produtos, porque é por impulso que muitas decisões dos consumidores são to-

madas, a partir dos estímulos recebidos. (LIMEIRA, 2006) 

Segundo Blessa (2005), o merchandising nada mais é do que um conjunto de 

ações realizadas no ponto de venda, que são através de adesivos, materiais que 

aderem em superfícies com mensagens promocionais de produtos em destaque, ou 

até mesmo, através de banner, que são feitos em plástico ou tecido; sinalização de 

vitrine ou entrada também é uma ótima forma de impulsionar a compra, pois é qual-

quer tipo de material impresso afixado na vitrine, ou sinalização na entrada do local, 

o que é chamado de merchandising de ambientação.  

Levando em consideração a variável ou ferramenta do composto promocio-

nal chamada de relações públicas busca, está possibilita criar e assegurar relações 

confiantes ou formas de credibilidade entre uma organização social e os públicos 

com os quais se relaciona na qual exige tempo, pesquisas, diagnósticos, auditoria 

social, planejamento e participação programada. (KUNSCH, 1986) 

Para Nickels e Woord (1999), as relações públicas é o processo de avaliar 

as atitudes dos grupos de interesse, identificando as atividades da empresa e os 

produtos, utilizando comunicações não pagas para construir relacionamentos de 

longe prazo com eles.  

Segundo Boone e Kurtz (1998) o mesmo, é vantajoso pela capacidade de 

criar uma atitude sempre positiva para as organizações. Já as suas desvantagens 

não são permitir uma avaliação precisa dos seus efeitos nas vendas, direcionando 

as metas não orientadas para o marketing.  

Outra ferramenta indispensável é a venda pessoal, que segundo Alexander 
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(1960), tem como conceito que entre todas as atividades promocionais, a venda 

pessoal é a que consome maior parte do orçamento, vender é o lado pessoal do 

marketing. E sua característica é apresentar várias formas como: venda de campo, 

vendas de varejo e venda executiva. 

Na avaliação de McCarthy (1997), a venda pessoal envolve também a 

comunicação oral direta entre os consumidores e vendedores potenciais, pois 

promove o feedback imediato que ajuda na adaptação dos vendedores.  

Em outra visão, é um processo de comunicação interpessoal no qual os 

representantes das organizações identificam clientes potenciais, examinam todas as 

suas necessidades, apresentam informações concretas sobre o produto e assim, 

conseguem um compromisso e mantêm os relacionamentos de troca entre eles. 

(NICKELS e WOOD, 1999). 

O composto de promocional de marketing não consiste apenas em fazer 

propaganda e vender, mas sim “todo um processo de preparar a empresa para que 

ela esteja apta a aproveitar as melhores oportunidades que surgirem” (KOTLER e 

ARMSTRONG, 1999, p.26). 

 

Aplicação Prática das Variáveis do Composto Promocional e de Resultados  

 

As fotos abaixo mostram todas as variáveis do composto promocional 

praticadas pelos alunos, sendo elas propaganda, promoção de vendas e 

merchandising, que ocorreu em uma empresa varejista do ramo vestuário, localizada 

no centro da cidade de Birigui. Teve como objetivo a divulgação dos produtos 

ofertados e promoções praticadas pela empresa para o dia das mães e assim obter 

os resultados para posterior análise.  

Figura 01, 02, 03 e 04: Mostram a variável propaganda ou comunicação do 

composto promocional no facebook para estar divulgando a empresa varejista, 

mostrando um pouco de seus produtos, comunicando os clientes sobre os horários 

especiais para o Dia das Mães e uma promoção de vendas ofertada pela empresa.   

 

A figura 01 mostra a divulgação no facebook, dos produtos ofertados pela 

loja. 
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           Figura 1: Divulgação dos produtos realizada pelos alunos no Facebook. 

 

A figura 02 mostra a divulgação ou propaganda no facebook, dos horários 

especiais para o dia das mães.   

                          
                      Figura 2: Divulgação dos horários especiais realizada pelos alunos no Facebook. 
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A figura 03 mostra a divulgação da promoção de vendas ofertada pela loja. 

                                       
                            Figura 3: Divulgação no facebook da promoção de vendas ofertada pela loja.                    

                                       

 A figura 04 mostra o resultado dos compartilhamentos e curtidas.  

                            
                           Figura 4: Curtidas, comentários e compartilhamentos no Facebook. 

 

A divulgação no facebook trouxe vários benefícios para a empresa, por ser 
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uma ferramenta gratuita, a empresa não precisou de investimentos financeiros, outro 

benefício foi o aumento em quesito plataforma digital de 90% de visualizações na 

página e pedidos de reservas de produtos. Outro benefício foi a interação e 

conquista de novos clientes, sendo que houve um aumento significativo das visitas 

na loja de 20%, outro benefício foi a facilidade dos clientes a tirarem todas as suas 

dúvidas sobre os produtos desejados sem precisar ir a loja. Obtivemos também, um 

resultado significativo de curtidas e compartilhamentos. 

Figura 05, 06, 07 e 08: Mostram a variável do composto promocional 

promoção de vendas realizada na empresa entre os dias 11/05 e 12/05, onde foi 

proposto um desafio para os clientes da loja para ganhar o prêmio, sendo que teriam 

que realizar uma declaração de dia das mães, e outra forma de ganhar o prêmio foi 

através de um sorteio feito para quem comprou na loja e teve seu nome arrecadado 

em uma urna.  

A figura 05 mostra as três cestas que foram sorteadas na loja.  

                
                         Figura 5: Cestas sorteadas na empresa varejista do ramo vestuário.  
 

      A figura 06 mostra a participação dos clientes e coleta de cupons na loja 

em uma urna. 
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                       Figura 6: Clientes para a participação do sorteio na loja.  

A figura 07 mostra os clientes fazendo suas homenagens para as mães na 

loja.   

                          
                                             Figura 7: Cliente fazendo sua homenagem.   

 

   A figura 08 mostra o sorteio dos ganhadores.  
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                                            Figura 8: Ganhadores recebendo suas cestas.   
 

O resultado desses sorteios foi incrível, pois as mães que ganharam se 

emocionaram e se sentiram abraçadas pela loja, como uma forma de agradecimento 

por comprarem no local. Outro benefício para a empresa foi a geração de uma 

email-list contendo cerca de 100 cupons com o nome de cada cliente e seu telefone 

para futuro contato da empresa. 

Figura 09 e 10: Mostram a variável do composto promocional merchandising 

realizado na empresa no dia 12/05, mostrando a ambientação da empresa, sendo 

esta ambientação realizada com bexigas e papel crepom. 

A figura 09 mostra a decoração com bexigas enfrente a loja. 
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                                           Figura 9: Fachada da loja com a decoração de bexigas.                       

 

A figura 10 mostra a decoração atrativa na vitrine para o Dia das Mães. 

                     
                                Figura 10: Vitrine com a decoração elaborada por bexigas e papel crepom. 
 

A prática do merchandising realizado sob a ambientação da loja teve como 

benefícios, maior permanência e conforto dos clientes dentro da loja, melhorando 

sua visibilidade, gerando satisfação dos clientes e uma boa relação, assim 

provocando uma publicidade ou mídia espontânea. 
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CONCLUSÃO 

 

Nos dias atuais a crise econômica tem atingido níveis e resultados cada vez 

mais preocupantes para o varejo, sobreviver em um cenário competitivo onde as 

estratégias utilizadas pelas organizações para atrair e reter clientes estão cada vez 

mais presentes é um grande desafio a ser superado.  

Como pode ser observado durante o andamento da pesquisa realizada, a 

propaganda, promoção de vendas e merchandising se mostraram ser ferramentas 

que podem estar ajudando para obter bons resultados para a empresa.  

Ficando clara a comprovação da problemática, sendo esta: quais benefícios 

da aplicabilidade das referidas ações para a empresa? 

Mostrando que cada variável do composto promocional praticada pelos 

alunos na empresa trouxe grandes benefícios, como mostra os resultados obtidos 

pela empresa varejista do ramo vestuário, sendo que a prática da propaganda, 

através de divulgações em rede social além de ter se mostrado ser uma ferramenta 

de muito baixo investimento financeiro, houve um grande aumento significativo de 

visualizações e de novos clientes.  

Outro benefício que proporcionado para a empresa está relacionado a 

aplicabilidade da variável ou ferramenta promoção de vendas, que além de 

aumentar a fidelidade dos clientes através de sorteios como forma de 

agradecimento, houve também, a coleta de dados para futuro contato da empresa. 

E por fim, o merchandising que teve como benefício o conforto dos clientes 

no interior da loja, como sua maior permanência e através da decoração feito com 

bexigas e também, com papel crepom, obteve uma melhor visibilidade da loja 

gerando uma satisfação dos clientes, assim provocando uma publicidade 

espontânea.  
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Estratégias de Marketing:  
Uma pesquisa sobre os benefícios das variáveis do composto promocional 

 
RESUMO 

 
Esta pesquisa provém da Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos do 5º 
termo do curso de Administração, do ano de 2018 da instituição de ensino superior de Birigui SP, que 
objetivou a realização de interações e colaborações práticas dos alunos com uma empresa da 
referida cidade, para colocar na prática as estratégias de marketing e posterior análise para a 
comprovação quanto aos resultados obtidos pela empresa. A pesquisa qualitativa do tipo intervenção-
ação, pois o pesquisador é atuante no projeto e nos espaços formativos, tanto em sala de aula, 
quanto na prática das ações na empresa. Realizou-se o desenvolvimento de um projeto pelo 
professor da disciplina, sendo um trabalho a ser elaborado, com os alunos, em uma empresa para 
interação e colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades envolvendo o uso das variáveis 
do composto promocional de marketing. As atividades tinham cunho interdisciplinar para os alunos, a 
serem, posteriormente avaliadas. As pesquisas, interações, bem como o compartilhamento de ideias, 
foram realizadas em sala de aula com a orientação do professor, mediante formação de grupos de 
alunos, intitulados, “Promoções e Eventos”. A culminância do projeto, deu-se pela apresentação em 
sala de aula em formato de seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados 
alcançados pelas empresas na aplicação prática das estratégias de marketing.  
 
Palavras-chave: 1 Administração Estratégica; 2 Comunicação de marketing; 3 Fidelização de 
clientes 

 
 

Marketing strategies: 
A survey on the benefits of promotional compound variables 

 
ABSTRACT 

 
This study comes from the Discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
term of the Administration course, from the year 2018 of the higher education institution of Birigui SP, 
which aimed at the accomplishment of practical interactions and collaborations of the students with a 
company of said city , to put into practice the marketing strategies and later analysis to prove the 
results obtained by the company. The qualitative research of the intervention-action type, since the 
researcher is active in the project and in the formative spaces, both in the classroom and in the 
practice of actions in the company. A project was developed by the teacher of the discipline, being a 
work to be done, with the students, in a company for interaction and collaboration, in order to develop 
activities involving the use of the variables of the promotional compound. The activities were 
interdisciplinary for the students, to be evaluated later. The researches, interactions, as well as the 
sharing of ideas, were carried out in the classroom with the guidance of the teacher, through the 
formation of groups of students, entitled "Promotions and Events". The culmination of the project was 
given by classroom presentation in seminar format. The results were obtained by analyzing the results 
achieved by the companies in the practical application of marketing strategies. 
 
Key words: 1 Strategic Management; 2 Marketing communication; 2 Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo das estratégias de marketing ou 4Ps de marketing, a instituição 

passa a utilizar um conjunto de ferramentas para atingir seus objetivos na oferta e na 

troca tanto de produtos quanto de serviços, de forma adequada, para conquistar e 

fidelizar clientes. 

Esta estudo faz-se necessário pela importância de mostrar que, para 

promover uma marca ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing 

mais precisamente colocar em práticas as variáveis do composto promocional 

(propaganda, merchandising, promoção de vendas, relações públicas etc). A prática 

das variáveis do composto promocional é fundamental para a empresa obter 

resultados positivos, pois pode ser considerado como um a ferramenta de 

comunicação com o público alvo, e dessa forma conquistar e manter clientes, 

atendendo suas necessidades e desejos.  

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração da faculdade 

FATEB (Fundação Municipal de ensino de Birigui - SP), realizaram um projeto com o 

objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do professor Cláudio 

Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento das empresas 

da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados “Promoções e 

Eventos”.  

Estes grupos tiveram como desafio realizar contatos obtendo autorização e 

interação com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de 

Marketing mais precisamente as variáveis do composto promocional, com a 

finalidade de comprovar:  quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para 

a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando 

fazer uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

O resultado do projeto, deu-se pela apresentação em sala de aula em 

formato de seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados 

alcançados pelas empresas na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a qualitativa do tipo intervenção-ação, segundo 

Minayo (2001), isso pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos espaços 

formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados foram obtidos 

pelas análises das interações com a empresa e os resultados da aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

A culminância, por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio 

da elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as 

atividades com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e 

apresentado pelos alunos.  

Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

1. Kotler (2006); 

2. Las Casas (2009); 

3. Claudio Torres (2009); 

4. Blessa (2010). 

Já os alunos entraram em contato com a empresa para obtenção de 

autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no espaço 

empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram como ferramentas: 

Para propaganda: Utilizou-se de panfletagem, divulgação em escolas, 

divulgação em rádio e pedágio em pontos estratégicos da cidade.  

Para promoção de vendas: utilizou-se de um sorteio de vale ingressos para 

a participação do evento divulgado.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

 Segundo Kotler (1998), marketing é um método processual aberto e 

coordenado pelo qual indivíduos e grupos auferem o que necessitam e desejam por 

meio da criação, da oferta e da livre permuta de produtos e serviços de valor com 

outros.  

Kotler (2006) diz ainda que o gerenciamento de marketing é a arte e a 

ciência de escolher determinados mercados, obtendo, mantendo e aumentando 

clientes por meio da elaboração, da entrega e da comunicação de um valor superior 

para o cliente.  

O autor ainda deixa claro que marketing é o processo usado para determinar 

que os produtos ou serviços possam interessar aos consumidores, assim como a 

estratégia que será utilizada nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do 

negócio. Sua finalidade é criar valor e satisfação para o cliente, gerando 

relacionamento lucrativo para ambas as partes. 

Para Churchill (2005), marketing é o processo de elaborar e executar com 

discernimento a concepção e o estabelecimento de preços, promoção e distribuição 

de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais 

e institucionais.  

Contribuindo Las Casas (2009) traduz marketing como a elaboração e 

cumprimento das atividades comerciais responsáveis por orientar o fluxo de bens e 

serviços agregados a valores ao usuário ou consumidor. 

Neste sentido Drucker (1996), afirma que marketing é o processo através do 

qual a economia é agregada e integrada a sociedade para servir e atender as 

demandas relacionadas às necessidades humanas. 

Já Skacel (1992), ensina que marketing é definido como aquilo que fazemos 

para conseguir que mais consumidores usem mais serviços ou comprem mais 

produtos, para que sejam satisfeitas mais necessidades frequentemente. 

Para Claudio Torres (2009) quando se refere a marketing remete-se ao 

sentido mais amplo da palavra, que envolve comunicação, vendas, atendimento, 
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publicidade e propaganda. Em particular, isso inclui também o jornalismo, a 

assessoria de imprensa e relações públicas. Referindo-se ao sentido mais amplo da 

comunicação e de suas aplicações ao mercado, seja ela publicidade, propaganda ou 

comunicação corporativa. 

Por fim Richard Sandhusen (1998) diz que marketing é o processo de 

planejar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para 

criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais, ou seja, é uma 

serie de estratégias, técnicas e práticas que tem o principal objetivo de agregar valor 

a determinadas marcas. 

 

Composto de Marketing ou Estratégias de marketing 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) Composto de Marketing são ferramentas 

utilizadas pelo gerenciamento de marketing para garantir com satisfação as 

necessidades, anseios e desejos dos clientes, bem como prestar auxilio as 

organizações com a finalidade de atingir os seus objetivos estabelecidos. 

Conforme Boone e Kurtz(2009) para incentivar e ajudar a tomada de 

decisões do cliente, a estratégia de marketing pode ser dividida em quatro áreas 

conhecidas como os quatro P’s de marketing que são elas: produto, preço, praça e 

promoção, este conjunto de estratégias forma o composto de marketing, que tem 

como objetivo atender às necessidades e anseios de um mercado específico. 

Para Keegan (2005) mix de marketing é o conjunto de conhecimentos 

essenciais para estimular e alavancar a venda de produtos e serviços, posicionando 

e aproveitando as oportunidades de mercado, com o objetivo de garantir a satisfação 

do cliente obtendo assim retorno para determinada marca, organização ou pessoa. 

Segundo o autor este conhecimento pode ser descrito como produto, preço, praça e 

promoção. 

Neste sentido para Sandhusen (1998) produto está relacionado a qualquer 

coisa, tangível ou intangível, oferecida para a atenção, aquisição, utilização ou 

consumo capaz de satisfazer as necessidades. Podem ser objetos, pessoas, 
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lugares, serviços e ideias. A satisfação que as pessoas obtêm com os produtos pode 

derivar de qualquer aspecto dele, como qualidade, nome da marca, garantia de 

serviço, embalagem, uso adicional ou valor simbólico. 

No conceito de KOTLER e ARMSTRONG (1999) produto é qualquer coisa 

que possa ser oferecida a um mercado para aquisição, atenção, utilização ou 

consumo e que pode satisfazer a um desejou a uma necessidade, sendo importante 

deixar claro que o conceito de produto não está relacionado apenas a objetos 

físicos, e que bens, serviços, pessoas, lugares, organizações, atividades e ideias 

podem ser também classificados como produto. 

Para Pinho (2001) o produto é o elemento que determina as escolhas 

relativas à apresentação física do produto, linha de produto, embalagem, marca e 

serviços garantia, assistência técnica e manutenção. 

Conforme Sandhusen (1998) o preço influi na imagem e na probabilidade de 

compra de um produto, e é o único elemento gerador de receita do composto de 

marketing, e o mais fácil de alterar, geralmente tem como base análises de custos, 

necessidades do cliente, preços de concorrentes, controles governamentais e atos 

políticos. 

Colaborando Pinho (2001) explica que o preço é uma variável que pede a 

determinação de escolhas quanto à formação do preço final para o consumidor (alto, 

médio, baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em termos de descontos, 

vendas a prazo, financiamentos. 

Segundo Sandhusen (1998) programas de promoção são elaborados para 

persuadir e atrair clientes a comprar o produto, inclui a venda pessoal, o anúncio de 

mensagens pagas veiculadas pela mídia, a publicidade que é mensagem não pagas 

veiculadas pela mídia e a promoção de vendas que são atividades de marketing, 

diferentes das já mencionadas, projetadas para estimular a compra do cliente e a 

eficácia do vendedor. 

Já Pinho (2001) apresenta que promoção é todo o esforço de comunicação 

empreendido pela empresa para informar a existência do produto e promover 

vendas, por meio da venda pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, 
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merchandising, marketing direto, embalagem e promoções de venda. 

Do ponto de vista de Sandhusen (1998) ponto de distribuição significa o local 

em que o produto é exposto à disposição do mercado, e abrange duas áreas dos 

canais de distribuição, ou seja, atacadistas ou varejistas que negociam produtos com 

produtores e consumidores, e a distribuição física, ou seja, transporte, 

armazenagem e instalações de controle de estoque projetadas para disponibilizar os 

produtos em momentos e pontos apropriados nos canais de marketing. 

Contribuindo Pinho (2001) explica que a distribuição engloba as decisões 

relativas aos canais de distribuição, com definição dos intermediários pelos quais os 

produtos passam até chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto ligada 

a solução de problemas de armazenamento, reposição e transporte dos locais de 

produção até os pontos de venda. 

 

As variáveis ou ferramentas promocionais 

 

Bonne e Kurtz (1998) definem o composto promocional como a combinação 

de diversas variáveis: propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações 

públicas e merchandising, sendo utilizadas para garantir e satisfazer as 

necessidades do público-alvo da organização e alcançar os seus devidos objetivos 

organizacionais sendo que enquanto o composto de marketing inclui os elementos, 

produto, promoção, preço e distribuição, o composto promocional é um subitem do 

conjunto do composto de marketing. 

Para Kotler e Armstrong (1999) as variáveis do composto promocional: 

propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações públicas e 

merchandising, também podem ser definidas como a combinação específica que a 

empresa utiliza para perseguir objetivos de propaganda e de marketing, sendo que a 

seleção apropriada dos diferentes elementos do composto promocional é tarefa do 

profissional de marketing. 

Seguindo, Boone e Kurtz (1998) definem venda pessoal como a 

apresentação promocional de um vendedor a um comprador, através de uma forma 
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direta de promoção estabelecida entre o comprador e o vendedor, e que pode ser 

conduzida face a face, pelo telefone, através de vídeo conferência ou de redes 

interativas de computador. 

Contribuindo ainda, Boone e Kurtz (1998) explicam que a venda pessoal é 

uma técnica bastante antiga e evoluiu muito com o passar dos anos, transformando-

se em uma atividade de grande importância para as organizações modernas sendo 

empregada geralmente quando os consumidores estão concentrados 

geograficamente, quando os pedidos são volumosos, quando os bens e serviços da 

companhia têm valores elevados e também tecnicamente complexos ou requerem 

manuseio especial, quando estão envolvidas trocas de produtos, quando os canais 

são poucos extensos e quando o número de clientes potenciais é relativamente 

pequeno. 

Fundamentalmente, Sampaio (1997) orienta que a propaganda pode ser 

compreendida como a mistura de vários e deferentes ramos das artes, das ciências 

e das atividades técnicas, combinada de forma a planejar, criar, desenvolver, 

produzir e emitir mensagem de caráter comercial. 

Para Kotler e Armstrong (1999) no contexto mercadológico, a propaganda é 

compreendida como qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal 

de ideias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado. 

Já Heilman (2002) relata que as promoções que oferecem aos usuários 

vantagens, assim como ganhar prêmios, descontos, amostras grátis, pacotes 

promocionais, etc, são ferramentas de promoção de vendas utilizadas por diversas 

empresas com o objetivo de gerar resultados de vendas rápidas e assim incrementar 

seus lucros e reforçar sua marca perante o público consumidor.  

Do ponto de vista de Kotler e Armstrong (1999) a promoção de vendas 

geralmente é utilizada para influenciar consumidores a experimentar e adquirir um 

produto novo, afastando-os dos produtos dos concorrentes, aumentando assim a 

compra de um produto, mantendo e recompensando clientes leais. 

Para Kotler e Armstrong (1999) as ferramentas fundamentais que fazem 

parte de promoções de vendas designados aos consumidores são:  
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- Amostra grátis: consiste na oferta de uma porção de produtos visando a 

experimentação; 

- Cupons: são comprovantes que proporcionam aos consumidores um desconto na 

compra de um produto específico, em muitos casos, os cupons são disponibilizados 

de acordo com uma compra à partir de um valor específico para que o cliente 

obtenha desconto na próxima aquisição.  

- Sorteio: proporcionam ao consumidor a chance de ganhar alguma coisa, como 

dinheiro, viagem, ou mercadorias, por sorte ou esforço extra. 

De um modo geral Silva (1995), classifica merchandising como o 

planejamento e a operacionalização de atividades que são realizadas em 

estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de varejo e de auto serviço, como 

parte do sistema mercadológico de bens de consumo, tendo assim como objetivo 

expor ou apresentá-los de maneira adequada a instigar impulsos de compra na 

mente dos consumidores, ou usuários, tornando rentáveis todas as operações dos 

canais de marketing. 

Blessa (2010) compartilha que merchandising é qualquer técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto de venda que proporcione informação e melhor 

visibilidade dos produtos, marcas ou serviços, com o intuito de motivar e influenciar 

as decisões de compras dos consumidores. Portanto, conclui-se que o 

merchandising tem como objetivo a ambientação para maior conforto e permanência 

dos clientes, comunicação e exposição dos produtos para exibir e proporcionar aos 

produtos, serviços e marcas estratégias para aumentar a percepção do público de 

maneira que acelerem sua rotatividade. 

Para Kunsch (1986) as relações públicas buscam criar e garantir 

relacionamentos confiantes e formas de credibilidade entre uma organização social 

e os públicos com os quais se relaciona o que exige certo tempo, pesquisas e 

diagnósticos, auditoria social com intuito de avaliar o grau de relacionamento da 

organização com os seus públicos. 

Contribuindo Kotler e Armstrong (1999) explica que em marketing, relações 

públicas devem ser entendidas como o elemento do composto promocional que tem 
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por característica o objetivo para criação de um bom relacionamento com os vários 

públicos de uma empresa através da obtenção de publicidade favorável, a 

construção de imagem corporativa positiva em todos os sentidos e o controle ou 

afastamento de rumores, histórias e eventos negativos. 

 

Aplicação prática das variáveis do composto promocional e seus Resultados 

 

Será apresentado as variáveis do composto promocional (propaganda e 

promoção de vendas), praticadas pelos alunos integrantes do grupo, que teve como 

objetivo a divulgação do vestibular de inverno da instituição de ensino e a realização 

de um evento a ser realizado pela mesma (festa junina). Neste sentido apresenta-se 

as imagens pertinentes a pratica das ações adotadas, sendo estas, divulgação com 

folders em escolas, pedágios em pontos estratégicos, divulgação em rádio, sorteio 

de um prêmio e posterior a análise dos resultados obtidos pela instituição. 

As figuras de 01 a 05 referem-se as ações da variável propaganda, que 

foram utilizadas para comunicar o evento (festa junina) e o vestibular de inverno da 

instituição, a forma de comunicação utilizada foram divulgação com folders em 

escolas, pedágios em pontos estratégicos e divulgação em rádio: 

Figura 01: mostra a divulgação do evento (festa junina) na primeira escola 

visitada realizado no dia 12/06/2018. 
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Figura 01: divulgação do evento na primeira escola visitada. 

 

Figura 02 mostra a divulgação do evento (festa junina) na segunda escola 

visitada: 

 

Figura 02: divulgação do evento na primeira escola visitada. 
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Figura 03 mostra a divulgação do evento (festa junina) em pedágio realizado 

em ponto estratégico da cidade realizado no dia 12/06/2018. 

 

Figura 03 mostra a divulgação do evento em pedágio  

 

Figura 04: Mostra a divulgação por meio de panfletagem nas ruas da cidade 

para a divulgação do vestibular de inverno da instituição realizado no dia 12/06/2018. 

 

Figura 04 mostra a divulgação do vestibular de inverno 
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Figura 05: mostra a divulgação por meio da mídia, através de uma emissora 

de rádio de grande audiência na região da referida cidade na data de 06/06/2018 

como comprovado e confirmado em e-mail oficial da emissora, onde foram 

realizadas chamadas divulgando o evento e o vestibular durante todo o respectivo 

dia: 

 

Figura 05: mostra o e-mail da contratação para divulgação por meio de rádio. 

 

Resultados: Após a prática das ações relacionadas a variável propaganda, 

pode-se perceber vários benefícios proporcionados para a instituição, tais como: 

uma maior visibilidade, grande procura para realização do vestibular, já em relação 

ao evento pode-se notar que a quantidade de participantes do respectivo ano obteve 

um aumento significativo em relação ao ano anterior gerando maior publicidade e 

visibilidade da instituição. 

 

As figuras 6,7,8 e 9 referem-se as ações da variável promoção de vendas, 

que foram utilizadas para promover o evento (festa junina) e o vestibular de inverno 

da instituição, a forma de promoção de vendas foi através de sorteio de convites 
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para a participação do evento. 

Figura 06: apresenta o prêmio a ser sorteado e entregue ao contemplado. 

 

Figura 06: Prêmio a ser sorteado 

 

Figura 07: apresenta a urna contendo os cupons com os dados dos 

participantes. 

 

Figura: 07: urna utilizada no sorteio. 
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Figura 08: apresenta o momento em que o participante preenche o cupom 

13/06/2018. 

 

Figura 08: participação das pessoas para concorrer ao prêmio.  

 

Figura 09: apresenta o contemplado recebendo a premiação no dia 

13/06/2018 

 

Figura 09: entrega do prêmio 

Resultado: Após a prática das ações relacionadas a variável promoção de 
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vendas, pode-se perceber vários benefícios proporcionados para a instituição, tais 

como: interação com o público e grande visibilidade da entidade, já em relação ao 

evento houve a divulgação mais atrativa fazendo com que o público fosse atingido e 

recompensado com brindes. 
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CONCLUSÃO  

 

Com relação ao objetivo da pesquisa, vale ressaltar que na execução prática 

das ferramentas ou variáveis do composto promocional (propaganda e promoção de 

venda), os colaboradores encontraram dificuldades com relação a agendamentos e 

horários flexíveis juntamente as entidades de ensino, tendo que reavaliar as 

estratégias buscando uma melhor e mais ampla divulgação para conseguir o 

resultado esperado. 

Em resposta a problemática “quais benefícios da aplicabilidade das referidas 

ações para a empresa?” após a aplicação da ações ou variáveis e análise pode-se 

constatar que houve vários benefícios gerados para entidade, tais como: uma maior 

visibilidade, aumento significativo para a realização do vestibular de inverno. 

Diante disso pode-se concretizar que o emprego das variáveis, segue rente 

com suas teorias que colocadas em prática de maneira correta, agregam 

diretamente para uma melhora significativa com relação a valorização da entidade. 

Pode-se concluir que o uso das variáveis, trazem resultados positivos e são 

de suma importância nos dias atuais, para cada vez mais divulgar a imagem da 

entidade e atrair alunos para a mesma. 
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Estratégias de Marketing:  
A importância da aplicabilidade das variáveis do composto promocional e seus benefícios 

 
RESUMO 

 
O presente estudo emergiu na Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos 
do 5º semestre do curso de Administração de Empresas, do ano de 2018 da Faculdade FATEB de 
Birigui SP, tendo como objetivo realizar interações e colaborações práticas entre alunos e empresas 
varejistas da referida cidade. A execução consiste em aplicar as estratégias de marketing e 
posteriormente realizar uma análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas 
empresas. A pesquisa é qualitativa do tipo intervenção-ação, onde o pesquisador é atuante no projeto 
e nos espaços formativos, tanto em sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. O 
desenvolvimento do projeto foi realizado pelo professor da disciplina, sendo um trabalho a ser 
elaborado, com os alunos, em uma empresa varejista do ramo de vestuário para interação e 
colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades envolvendo o uso das variáveis do composto 
promocional. As atividades possuem cunho interdisciplinar para os alunos, a serem, posteriormente 
avaliadas. As pesquisas, interações, bem como o compartilhamento de ideias, foram realizadas em 
sala de aula com a orientação do professor, mediante formação de grupos de alunos, intitulados, 
“Promoções e Eventos”. O projeto se concluiu pela apresentação em sala de aula em formato de 
seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados alcançados pelas empresas e 
as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de 
marketing.  
 
Palavras-chave: Marketing; Composto Promocional; Fidelização de clientes. 

 
 

Marketing strategies: 
The importance of the applicability of the variables of the promotional compound and its benefits 

 
ABSTRACT 

 
The present study emerged in the discipline of Marketing Strategic Administration with the students of 
the 5th semester of business administration, from the year 2018 of College FATEB of Birigui, SP, 
aiming to perform interactions and collaborations practice between students and companies referred 
to city retailers. The implementation consists of applying marketing strategies and subsequently 
perform an analysis for verifying the results obtained by the companies. The research is qualitative 
intervention-action type, where the researcher is active in project and training spaces, both in the 
classroom and in practice of the shares in the company. The development of the project was carried 
out by professor of discipline, being a work to be drawn up, with the students, in a retail enterprise in 
the business of apparel for interaction and collaboration, with the aim of developing activities involving 
the use of promotional compound variables. The activities have imprint interd. 
 
Key words: Marketing; Promotional Compound; Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para atingir seus objetivos na oferta e na troca tanto de produtos e serviços, 

de forma adequada, para conquistar e fidelizar clientes, a organização utliza-se de 

um conjunto de ferramentas compostas pelas estratégias de marketing ou 4ps. 

A importância desta pesquisa justifica-se, quando se pretende mostrar que 

para promover uma marca ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de 

marketing mais precisamente colocar em práticas as variáveis do composto 

promocional (propaganda, merchan, promoção de vendas, relações públicas etc). A 

prática dessas variáveis é fundamental para a empresa obter resultados positivos, 

levando-se em conta, também, sua eficiência quando utilizada como ferramenta de 

comunicação com o público alvo, para conquistar e manter clientes, atendendo suas 

necessidades e desejos.  

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração da faculdade 

FATEB (Fundação Municipal de ensino de Birigui - SP), realizaram um projeto com o 

objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do professor Cláudio 

Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento das empresas 

da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados “Promoções e 

Eventos”.  

O desafio dos grupos foi realizar contatos obtendo autorização e interação 

com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de Marketing mais 

precisamente as variáveis do composto promocional, com a finalidade de 

comprovar: quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando 

fazer uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

O resultado do projeto deu-se pela apresentação em sala de aula em 

formato de seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados 

alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos 

na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no estudo é qualitativa do tipo intervenção-ação, 

segundo Minayo (2001), isso, pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos 

espaços formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados 

obtidos, deram-se pelas análises das interações com a empresa e da aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

O auge por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio da 

elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as atividades 

com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e apresentado 

pelos alunos.  

 Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

   ALEXANDRE LUZZI LAS CASAS (2011); 

 MARCOS COBRA (1997); 

   PHILIP KOTLER (2009); 

   CYNTHIA DONEDA (2003). 

 

Já os alunos entraram em contato com a empresa para obtenção de 

autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no espaço 

empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram como ferramentas: 

 

 Para propaganda: foram criados pôsteres informando sobre a promo-

ção que seria realizada antecedendo o dia das mães, os mesmos fo-

ram divulgados pelos alunos nas páginas virtuais da empresa, servin-

do como meio de comunicação entre a empresa e seus clientes.  

 Para merchandising: foram adotados procedimentos como, modificação 

do layout da loja evidenciando os produtos ofertados, decoração do 

ambiente e artes de promoção nas vitrines. 
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 Para promoção de vendas: foi realizada juntamente com o proprietário, 

uma promoção com descontos em vários produtos, além de oferecer 

aos clientes a oportunidade de participar de um sorteio de um item se-

lecionado pela empresa. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

Para Cobra (1997) marketing é o resultado final, ou seja, o cliente é o 

avaliador. O marketing compreende um cenário onde as ilustres necessidades do 

consumidor definem a qual natureza a organização irá oferecer ao seu cliente. 

Ainda segundo (Cobra 1997, p. 27), marketing é “o processo de 

planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de pessoas e de 

organizações”.  

Marketing se caracteriza como o processo contínuo de identificação e 

criação de novos valores com clientes individuais e também com o compartilhamento 

de seus benefícios durante uma vida inteira de parceria. (GORDON 1999). 

Segundo Las Casas (2006), as organizações aderem ao conceito de 

marketing com o escopo de conquistar os seus consumidores e granjear seus 

objetivos e metas de vendas. 

Baseado nos conceitos acima, tomando como base os conceitos definidos 

por Kotler (1981, p. 07) pode-se definir marketing como: 

Dentre todas as inúmeras definições existentes para marketing, 
pode-se estabelecer uma distinção entre definições sociais e 
gerenciais. Uma definição social que serve a nosso respeito é: 
Marketing é um processo social por meio do qual as pessoas e grupo 
de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a 
criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 
com outros. 
Pode se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço 
de vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A 
meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou 
serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o 
marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí basta 
tornar o produto ou serviço disponível.  

  

De acordo com Cobra (1997), é notória a imposição em se obter 

conhecimento das necessidades e dos desejos do consumidor, pois este é o ponto 
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supremo para um satisfatório desempenho do trabalho de marketing de toda e 

qualquer organização.  

Conforme expõe Cobra (1997, p. 23): 

Os desejos são carências por satisfações específicas que atendam às 
necessidades, enquanto a demanda é a procura por produtos ou serviços 
específicos que satisfaçam os desejos, apoiados pela possibilidade de 
aquisição. Desse modo, os profissionais de marketing procuram á todo 
momento verificar as vontades humanas, estimulando desejos com apelos 
fortes e influenciadores para fazer com que haja procura para aquilo que foi 
desenvolvido pela empresa.  

 

Ainda de acordo com o autor, o departamento de marketing em uma 

organização busca localizar, atrair e manter o cliente. Pois devido à extrema 

concorrência e com a abundância de variedades que se encontram em oferta no 

mercado, um cliente satisfeito não é considerado um cliente fiel, apurado que este, 

ainda se encontra sensível às ofertas dos concorrentes.  

E nesta mesma esteira: 

Devido à globalização e o aumento da concorrência, o consumidor acaba 
tendo a sua disposição uma variedade enorme de tudo. Com isso a 
fidelidade à marca está agonizando, já que os consumidores estão 
dispostos a experimentar novas marcas. (MCKENNA, 1996, p. 122) 

 

Kotler (2009) relata que a fidelização do cliente deve fazer parte não apenas 

da cultura, mas também da missão da empresa. Ainda de acordo, o marketing é o 

elo que irá através de suas ferramentas, encantar, cativar e conquistar seus clientes 

de forma a atrair também os clientes da concorrência. 

Perfaz-se nas sábias palavras de Cobra (1997), que marketing é uma 

ferramenta substancial e primordial para as organizações. Ainda segundo o autor, 

trata-se da gestão e formação de estratégias para inserir um determinado produto no 

mercado, com o desígnio de atender e satisfazer as necessidades do seu público 

alvo, isto é, seus clientes, bem como vencer o mercado e seus concorrentes. 

 

Estratégias de Marketing e sua importância 

 

Nesse cenário de crise, as empresas vêm buscando obter melhores 
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resultados através de vantagens competitivas. De acordo com Kotler e Keller (2012, 

p.38) “A vantagem competitiva deriva da capacidade que uma empresa tem de 

incorporar suas competências centrais e suas capacidades distintivas a ‘sistemas de 

atividades’ estreitamente interligados”.  

Ainda segundo os autores, as empresas precisam se concentrar na criação 

de vantagens para os clientes, buscando atingir sua alta satisfação e 

consequentemente aumentando a rentabilidade da empresa com o aumento das 

vendas. 

Para Kotler, Hayes e Bloom (2002), a estratégia de marketing baseia-se na 

escolha do mercado-alvo e da posição competitiva, assim como na implantação de 

um mix de marketing eficaz, que possibilite atingir e atender os clientes escolhidos. 

Assim o composto ou mix de marketing se mostra como uma ferramenta de 

grande relevância. MCCarthy (1996), classifica essas ferramentas como os 4Ps, do 

Marketing (produto, preço, praça e promoção).  

De acordo com Las Casas (2011), produto se define como objeto principal 

de comercialização. Sendo ele desenvolvido para saciar o desejo e a necessidade 

de grupos determinados de consumidores.  

Preço é o elemento gerador de receita sobre a comercialização de algum 

produto ou serviço (LAS CASAS, 2011). Ainda segundo o autor, o preço é o único 

composto de marketing capaz de gerar receita: os demais são custos. Podendo 

também ser facilmente ajustado. 

Através da praça que os produtos chegam ao mercado, assim sendo, é de 

extrema importância escolher bem o ponto de distribuição, disponibilizando aos 

clientes acesso fácil aos produtos e serviços, buscando também estar próximo aos 

fornecedores. Essa distribuição caracteriza-se pelo fato dos fornecedores terem que 

estar presentes no mercado que desejam atuar. (LAS CASAS, 2011). 

Promoção é a capacidade de impulsionar o cliente a adquirir algum produto 

ou serviço imediatamente para satisfazer sua necessidade ou desejo, utilizando 

recompensas. Segundo Kotler e Kotler (2015), a promoção diz respeito a incentivos 

e benefícios para induzir os clientes a comprar agora e não deixar para depois. 

Desse modo, a necessidade de utilizar as ferramentas de marketing se faz 
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necessário em qualquer plano de marketing, para se ofertar avanços ao alcance dos 

objetivos. “O plano estratégico de marketing define então os objetivos gerais e como 

alcançá-los.” (Lima. M. 2003 p. 20). 

 

O composto promocional 

 

Para Parente (2010), o composto promocional abrange todos os fatores 

controláveis que o varejista propicia para adquirir os paradigmas dos consumidores, 

de forma que suas decisões estejam sempre voltadas ao público-alvo da empresa.   

Alicerçado nos conceitos de Boone e Kurtz (1998, p. 396) descritos acima, 

pode-se definir o composto promocional como: 

O composto promocional envolve a combinação de numerosas variáveis 
para satisfazer as necessidades do mercado-alvo da empresa e alcançar os 
objetivos organizacionais. Enquanto o composto de marketing inclui os 
elementos, produto, promoção, preço e distribuição, o composto 
promocional é um subitem do conjunto do composto de marketing.  

 

Salienta Rocha (1999), que o composto promocional é um agregado de 

dispositivos que tem a função de informar os clientes acerca das ofertas da 

empresa. Para o autor, é uma forma de instiga-los a cogitar como alternativa de 

compra e de forma estratégica impulsiona-los a obter os produtos ou serviços da 

empresa, sendo esses, os únicos capazes de satisfazer suas necessidades e 

desejos. 

Segundo Kotler e Armstrong (1999), a apuração dos elementos ou variáveis 

que compõem o composto promocional de marketing de cada empresa, deve ser 

realizada pelo profissional de marketing. Ainda segundo os autores, este composto 

conecta seus elementos de forma a alavancar as vendas e alcançar os objetivos 

traçados pela empresa. 

Os autores ainda relatam que para obter um composto promocional eficaz 

na organização, é necessário que o profissional de marketing domine cada um dos 

seus elementos integrantes, são eles: propaganda, venda pessoal, promoção de 

vendas, relações públicas e merchandising. 
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Nesse sentido, a propaganda pode ser definida como: “qualquer forma paga 

de apresentação e promoção não pessoal de ideias, produtos ou serviços efetuada 

por um patrocinador identificado” (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 303). 

Boone e Kurtz(1998, p. 398), narra que venda pessoal é definida como: 

Apresentação promocional de um vendedor a um comprador, conduzida 
numa forma corpo a corpo. É uma forma direta de promoção estabelecida 
entre o comprador e o vendedor, e que pode ser conduzida face a face, pelo 
telefone, através de vídeo de conferência ou de redes interativas de 
computador. 

 

Para Las Casas (1991, p. 133), promoção de vendas “abrange as atividades 

que suplementam vendas pessoais e propaganda, coordenando-as e ajudando a 

torna-las mais eficazes”. 

Já Kotler e Armstrong (1999, p. 311), rotulam promoção de vendas como 

“ferramentas de incentivo de curto prazo que visam estimular a compra ou venda de 

um produto ou serviço”. 

Podemos definir relações públicas como: 

Elemento do composto promocional que tem por objetivo a criação de um 
bom relacionamento com os vários públicos de uma empresa através da 
obtenção de publicidade favorável, a construção de uma boa ‘imagem 
corporativa’ e o controle ou afastamento de rumores, histórias e eventos 
desfavoráveis. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 317). 

 

Relata Boone e Kurtz (1998, p. 434), que relações públicas “é a estimulação 

não pessoal da demanda por um bem, serviço, lugar, ideia, pessoa ou organização, 

através de notícias significativas a seu respeito em um vínculo impresso ou 

eletrônico, sem ter que pagar pelo tempo ou espaço empregado”.  

Merchandising pode ser classificado como “o conjunto de operações táticas 

efetuadas no ponto de venda, para colocar no mercado o produto certo, na 

quantidade, preço e tempo certo, com impacto visual adequado e na exposição 

correta” (COBRA, 1992, p. 660). 

A cadeia de merchandising é bem ampla, e tal elemento do composto 

promocional pode ser definido como aquele que: 

Comporta um aprofundamento verticalizado em diversas áreas do 
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marketing, desde os estudos do layout da loja varejista até os meandros 
mais intrincados da comunicação visual, comportando, no seu bojo, 
problemas que afetam até mesmo a área de relações públicas como, para 
exemplificar, o aspecto cognitivo da imagem corporativa. (PINHO, 1991, p. 
47). 

 

Portanto, entende-se que o composto promocional trata-se de um processo 

para preparar a empresa para que ela esteja apta a aproveitar as melhores 

oportunidades que surgirem. (KOTLER E ARMSTRONG,1999). 

 

Aplicação prática das variáveis do composto promocional e resultados 

 

Neste tópico será apresentado o modo como as variáveis do composto 

promocional (propaganda, merchandising e promoção de vendas) foram postas em 

prática pelos integrantes do grupo, tendo como objetivo promover a divulgação de 

uma promoção para o dia das mães. Para tanto serão divulgadas as imagens 

pertinentes a cada ferramenta ou variável utilizada, as quais dão ênfase à teoria e o 

desenvolvimento da pesquisa. Do mesmo modo, os resultados obtidos pela empresa 

serão mostrados após cada segmento, em análise da aplicabilidade dos seus 

conceitos. 

As figuras 01 e 02 dispõem as ações da variável propaganda que foram 

utilizadas para comunicar a promoção de vendas desenvolvida para o dia das mães. 

A forma de comunicação com os clientes foi por meio da divulgação pelos alunos na 

página oficial da empresa, tendo inicio no dia 07/05/2018. A referente propaganda 

teve como principal objetivo, atrair o maior número de clientes para a loja, 

convidando-os as conhecer a marca e as ofertas da ocasião. 

 

A figura 01 mostra a divulgação da promoção de vendas na página da 

empresa, mostrando os produtos em promoção: 
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Figura 01: Divulgação da promoção de vendas. 

 

A figura 02 mostra a divulgação na página da empresa, convidando os 

clientes para participação da promoção de vendas a acontecer na respectiva data: 

 

Figura 02: Divulgação da promoção de vendas, convidando e informando a data. 

 

Resultados: Após a divulgação da propaganda a empresa teve um aumento 

considerável nos seus resultados em decorrência da maior movimentação na loja, 

gerada por um baixo investimento financeiro.  Assim, tornou-se evidente que a 

correta utilização desta ferramenta se faz necessário, tanto para divulgar as 
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promoções, como elevar a marca e os lucros da empresa, como foi observado nos 

dias em que a promoção foi realizada. 

 

As Figuras 03, 04 e 05 demonstram a utilização da ferramenta ou variável 

merchandising, a qual envolve a ambientação e comunicação, e exposição de 

produtos realizada na loja para conquistar e atrair visualmente os clientes. Desse 

modo, foi realizada a decoração no ambiente interno, juntamente com a exposição 

de mercadorias em pontos estratégicos. 

  

A figura 03 mostra ambientação ou decoração realizada pelos alunos no 

interior da loja com bexigas: 

 

Figura 3: Decoração interna ou ambientação realizada pelos alunos no interior da 
loja. 

 

A figura 04 mostra ambientação ou decoração realizada pelos alunos na 

vitrine da loja com pinturas como forma de comunicação da promoção do dia das 

mães: 
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Figura 4: Mostra a comunicação na vitrine da loja 

 

A figura 5 mostra exposição de mercadorias em pontos estratégicos, 
realizando assim o merchan de produtos e melhorando o layout da loja: 

 

             Figura 5: Layout da loja exposição de mercadorias em pontos estratégicos. 

 

Resultados: A prática das ações de merchandising fez exaltar a 

significância da comunicação visual, atraiu a atenção para o empreendimento, 

alavancou os resultados de movimentação e maior permanência dos clientes na loja, 

e consequentemente elevou a satisfação dos mesmos, proporcionou também vários 



 182 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

elogios pelos clientes. Como se pode notar durante a realização das atividades. 

 

As Figuras 06, 07, 08 e 09 que seguem abaixo, mostram os recursos de 

implantação da ferramenta de promoção de vendas, onde através da mesma, foi 

feito um planejamento de acordo com os limites da empresa visando selecionar 

produtos atraentes e com excelentes preços para compor a promoção. Além da 

escolha de um item para sorteio que seria realizado com os clientes participantes. 

  

Figura 06 mostra os produtos selecionados para serem ofertados com 

descontos especiais: 

 

Figura 06: Produtos em oferta 

 

Figura 07 mostra o produto sendo este uma bolsa, selecionada para ser 

sorteada aos clientes: 
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Figura 07: Mostra o Prêmio do sorteio 

 

A figura 08 mostra a entrega do prêmio no dia das mães à cliente sorteada: 

 

Figura 08: Mostra a entrega do prêmio à cliente. 
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A figura 09 mostra à cliente fidelizada e satisfeita com suas compras e o 

premio conquistado: 

 

Figura 09: Mostra o cliente fidelizado e satisfeito. 

Resultados: a promoção de vendas se mostrou como a ferramenta capaz 

de incentivar á curto prazo o aumento significativo das vendas, impulsionou os 

resultados da empresa, serviu também como estimulo para os consumidores que 

buscaram produtos de qualidade com preços acessíveis. 
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CONCLUSÃO 

 

Em resposta ao objetivo da pesquisa, vale ressaltar que na execução prática 

das ferramentas ou variáveis do composto promocional (propaganda, promoção de 

venda e merchandising), os integrantes observaram algumas dificuldades para 

implantar os métodos, tendo que negociar juntamente com o proprietário do 

estabelecimento a melhor maneira de realizar as promoções, assim como, observar 

qual seria a melhor estratégia a ser utilizada para divulgação e também para o 

merchandising.  

Respondendo a problemática, sendo está “quais os benefícios que a prática 

das ações ou variáveis do composto promocional proporcionam à empresa”, após a 

aplicação destas ações ou variáveis e posterior análise pode-se constatar que, 

transpareceu vários benefícios gerados para a empresa, tais como: aumento 

significativo de clientes, maior permanência na loja, melhora no relacionamento, 

alavancagem nas vendas e nos lucros.  

Diante disso, torna-se concreto que o emprego das variáveis deste 

composto promocional, segue em paralelo com suas teorias que colocadas em 

prática de maneira correta, contribuem diretamente para a melhora dos resultados 

da empresa, além de capacitá-la para aproveitar as oportunidades que surgirem e se 

destacarem no mercado. 

Ficando claro que o uso das variáveis do composto promocional, trazem 

resultados positivos e são de extrema importância nos dias atuais para as empresas 

que visam se destacar perante a forte concorrência e também para aquelas que 

almejam obter uma vantagem competitiva, aumentando suas vendas e seus 

resultados. 
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Uma pesquisa sobre as estratégias de comunicação de marketing e seus benefícios para as 
empresas 

 
RESUMO 

 
A pesquisa emergiu na instituição do ensino superior Fateb de Birigui SP, no ano de 2018, objetivou a 
realização de interações e colaborações práticas dos alunos com uma empresa varejista do ramo 
alimentício da cidade de Birigui SP, para colocar na pratica estratégias de marketing e posterior 
análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas empresas. A pesquisa qualitativa do 
tipo intervenção-ação, pois o pesquisador é atuante no projeto e nos espaços formativos, tanto em 
sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. Realizou-se o desenvolvimento de um projeto 
pelo professor da disciplina administração mercadológica avançada, sendo um trabalho a ser 
elaborado, com os alunos, em uma empresa para interação e colaboração, com o intuito de 
desenvolverem atividades envolvendo o uso das estratégias de comunicação de marketing. As 
atividades tinham cunho interdisciplinar para os alunos, a serem, posteriormente avaliadas. A 
pesquisa, interações, bem como o compartilhamento de ideias, foram realizadas em sala de aula com 
a orientação do professor, mediante formação de grupos de alunos, intitulados, “Promoções e 
Eventos”. A culminância do projeto deu-se pela apresentação em sala de aula em formato de 
seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados alcançados pelas empresas e 
as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de 
marketing.  
 
Palavras-chave:1 Marketing; 2 Composto Promocional; 3 Fidelização de clientes. 

 
 

A survey on marketing communication strategies and their benefits to businesses 
 

ABSTRACT 
 

The research emerged at the Fateb de Birigui SP, in the year 2018, aimed at the accomplishment of 
interactions and practical collaborations of the students with a retailer of the food industry of the city of 
Birigui SP, to put into practice marketing strategies and later analysis to verify the results obtained by 
the companies. The qualitative research of the intervention-action type, since the researcher is active 
in the project and in the formative spaces, both in the classroom and in the practice of actions in the 
company. A project was developed by the professor of the discipline advanced marketing 
administration, being a work to be elaborated, with the students, in a company for interaction and 
collaboration, with the intention to develop activities involving the use of the strategies the Marketing 
communication. The activities were interdisciplinary for the students, to be evaluated later. The 
researches, interactions, as well as the sharing of ideas, were carried out in the classroom with the 
guidance of the teacher, through the formation of groups of students, entitled "Promotions and 
Events". The culmination of the project was given by classroom presentation in seminar format. The 
results were obtained by the analysis of the results achieved by the companies and the difficulties and 
benefits found by the students in the practical application of the marketing strategies. 
 
Key words: 1 Marketing; 2 Promotional Compound; 3 Customer loyalty 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de mostrar que, para promover 

uma marca ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing ou 4Ps, a 

organização passa a utilizar um conjunto de ferramentas para atingir seus objetivos 

na oferta e na troca tanto de produtos quanto de serviços, de forma adequada, para 

conquistar e fidelizar clientes, é precisamente colocar em práticas as variáveis do 

composto promocional (propaganda, merchan, promoção de vendas, relações 

públicas etc).  

As estratégias de comunicação de marketing é fundamental para a empresa 

obter resultados positivos, pois pode ser considerado como um a ferramenta de 

comunicação com o público alvo, e dessa forma conquistar e manter clientes, 

atendendo suas necessidades e desejos.  

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração realizaram um 

projeto com o objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na 

disciplina de Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do Professor 

M.e. Cláudio Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento 

das empresas da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados 

“Promoções e Eventos”.  

Estes grupos tiveram como desafio realizar contatos obtendo autorização e 

interação com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de 

Marketing mais precisamente as variáveis do composto promocional, com a 

finalidade de comprovar: quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para 

a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando fazer 

uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

O resultado do projeto deu-se pela apresentação em sala de aula em 

formato de seminários. Os resultados foram obtidos pelas análises dos resultados 

alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos 

na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia é qualitativa do tipo intervenção-ação, segundo Minayo 

(2001), isso, pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos espaços 

formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados foram obtidos 

pelas análises das interações com a empresa e os resultados da aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

A culminância, por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio 

da elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as 

atividades com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e 

apresentado pelos alunos.  

 Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

 McCarthy (1997) 

 Kotler (1997) 

 LAS CASAS (2009) 

 

Já os alunos entraram em contato com a empresa para obtenção de 

autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no espaço 

empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram a comunicação integrada de marketing, adotando 

como ferramentas: 

 Propaganda: para comunicar a promoção de vendas e consequente-

mente os produtos da empresa, utilizou-se a rede social facebook como forma de 

comunicação e interação com o cliente. 

 Promoção de vendas: para esta variável utilizou-se o sorteio de um 

produto, tendo como forma de participação a interação na rede social facebook. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

McCarthy (1997) marketing é o estudo dos mercados e o entendimento de 

seus principais componentes, como públicos, vendas e produtos, visando uma 

melhor estratégia para o desenvolvimento das empresas.  Também pode ser 

entendido como, a competência da gestão que consiste em criar e entregar 

valor para um público-alvo, aumentando a atuação de uma marca. Suas estratégias 

misturam arte e ciência na busca por satisfazer necessidades e desejos não 

atendidos do mercado, fazendo com que empresas cresçam e aumentem suas 

vendas. 

Segundo McCarthy (1997) profissionais de diferentes segmentos conceituam 

marketing como vendas ou propagandas, mas no seu dizer essa definição se torna 

vaga perante o que coloca.  

Para o autor Kotler (1997) marketing é um processo social e de gestão, pelo 

qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e querem através da criação, 

oferta e troca de produtos e valores com outras. 

O autor cita ainda que o marketing sempre teve uma relação muito estreita 

com a dinâmica social. Seus conceitos mudam conforme a sociedade muda suas 

formas de conviver, consumir e de pensar, desenvolvendo-se de um estágio de 

economia artesanal para um sistema que compreende a divisão do trabalho e 

industrialização. 

Para Semenik e Bamossy (1995), ao estudar os conceitos de marketing, 

verifica-se que estão evoluindo, permanentemente, adotando-se como definição a 

qual marketing é uma filosofia de negócios, acolhendo a ideia de que toda estratégia 

de planejamento e execução das estratégias da empresa tem como propósito 

fundamental a satisfação das necessidades de seus clientes.  

Já segundo Kotler (1998) o marketing é um processo social e gerencial do 

quais indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e 

trocando produtos e valores uns com os outros. Para este autor, o marketing está 
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ligado diretamente ao cliente e em conquistar e manter relacionamentos lucrativos 

com eles. A meta do marketing é atrair novos clientes, buscando sempre um valor 

maximizado, mantendo os clientes atuais e dando-lhes a satisfação plena. 

As necessidades, segundo Kotler (1998), são complexas. Podem ser de 

ordem física (vestuário, alimento, calor e segurança); de ordem social (inclusão a um 

determinado grupo e afeição) e também de ordem individual (conhecimento, auto 

realização). Os desejos humanos sofrem modificações de acordo com sua origem, 

cultura e situação econômica. Para o consumidor, o que hoje é um desejo ou 

necessidade, amanhã pode não ser mais, tendo eles outras preferências. 

Levitt (1960) diferencia marketing de vendas para melhor compreensão do 

termo: 

 
A diferença entre marketing e vendas é mais do que uma questão de 
palavras. A venda se concentra nas necessidades do vendedor, e o 
marketing se concentra nas necessidades do comprador. A venda se 
preocupa com a necessidade do vendedor converter seu produto em 
dinheiro; o marketing, com a idéia de satisfazer as necessidades do cliente 
por meio do produto e de todo o conjunto de coisas ligadas à sua 
fabricação, entrega e, finalmente, ao seu consumo. 

 
 

Contribuindo Las Casas (2009) relata que a referência ao marketing está 

normalmente associada ao conjunto de atividades que se destinam a aperfeiçoar o 

lucro da empresa, assegurando a sua sobrevivência e expansão. Apesar dessa 

associação comercial e empresarial, o marketing também tem um importante 

vertente não lucrativa, sendo progressivamente adotado nas organizações públicas 

como uma ferramenta para gerir e aperfeiçoar os serviços, produtos ou colaborando 

para o posicionamento da imagem da organização. 

O autor ainda relata dizendo que a organização para o marketing se faz 

necessária diante do crescimento do mercado de atuação. O planejamento na 

organização facilita a conquista das proposições de cada empresa. Conforme 

menciona o autor, com novas contratações e a criação de funções, se não houver 

planejamento na organização, as atividades e os níveis de relacionamento serão 

certamente afetados, dificultando a obtenção dos objetivos que devem ser 

alcançados. 

Nesse sentido Armstrong (2003, p. 29) expõe que: 
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Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, da 
determinação de preços, da promoção e da distribuição das ideias, bens e 
serviços e que tem como objetivo criar trocas que satisfaçam os objetivos 
dos indivíduos e das organizações. 

 

 
Para Churchill (2005, p. 4), “marketing é o processo de planejar e executar a 

concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos 

e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”.  

 

Estratégia De Marketing 

 

McCarthy (1966) formulou e popularizou o conceito dos 4 P’s para 

caracterizar o mix, ou composto de marketing: produto, preço, praça (distribuição) e 

promoção.  

Do ponto de vista de um comprador, cada ferramenta do composto de 

marketing é planejada para entregar um benefício ao consumidor. LUCE (2006) 

sugeriu que os 4 P’s dos vendedores correspondem aos 4 C’s dos consumidores: 

necessidades e desejos do consumidor, custo para o consumidor, conveniência e 

comunicação.  

Ao definir seu posicionamento e realizar a análise da concorrência, a 

empresa está apta a desenvolver seu mix de marketing, e esse mix, composto por 

“quatro P’s”: produto, preço, praça e promoção - se em sintonia, é capaz de levar a 

empresa a uma vantagem competitiva em relação às outras empresas (KOTLER, 

1998).  

 Kotler (1998) ainda deixa como sugestão que ao desenvolver um programa 

de marketing deve-se coordenar o composto de marketing ou 4Ps de marketing a 

partir da oferta de valor aos consumidores. Posto isto, o marketing será capaz de 

tornar a empresa competitiva, além de considerar a concorrência, comparando os 

preços, produtos, canais de distribuição e promoções a fim de identificar as 

vantagens e desvantagens para a empresa, deve atrelar seus esforços ao 

conhecimento daquilo que gera valor ao cliente, caso contrário, se distanciará das 

vantagens sobre a concorrência. 
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Para que as estratégias de marketing ou composto de marketing sejam 

realmente efetivas, no sentido de trazer um diferencial competitivo, devem ser 

concebidas de uma forma que se adaptem as necessidades dos consumidores e 

façam frente às dos concorrentes (KOTLER, 1998).  

Assim segundo Kotler os 4 P’s representam as quatro variáveis básicas, que 

compõe a estratégia de atuação de uma empresa no mercado, sendo elas produto 

preço praça e promoção. 

O produto para Lambin (2002), são produtos os que podem ser melhorados 

ou desenvolvidos e que satisfaçam às expectativas do consumidor, examinando-se 

diversas opções como: reduzir as matérias-primas e as embalagens; eliminar ou 

aligeirar as embalagens; desenvolver produtos mais concentrados; desenvolver 

produtos de utilidade múltipla. 

Para Calomarde (2000), o preço de um produto deve incluir os custos 

normais de produção. Segundo o autor, o estabelecimento do preço de um produto 

deve refletir o valor percebido pelo consumidor entretanto, tal processo deve ser 

muito bem estruturado pelas empresas por ser um importante influenciador no 

processo de decisão de compra, a percepção que os consumidores possuem a 

respeito do valor de um produto, pode variar segundo a sua cultura, seus costumes, 

valores e experiências. 

Quanto a distribuição, segundo Calomarde (2000, p. 129) tem por objetivo 

levar os produtos do produtor ao consumidor no tempo, lugar e quantidade 

adequados.  

Ainda segundo o autor supracitado, a praça ou distribuição de um produto é 

essencial, pois é o meio pelo qual os consumidores terão acesso a sua compra e 

devem ser analisados os canais de distribuição mais idôneos para a comercialização 

do produto. 

Para Dias (2007) praça, é fundamental para a determinação de um canal de 

distribuição de recursos seja minimizado e a geração de resíduos diminuída durante 

a distribuição física do produto. A informação é essencial no processo de introdução 

de novos comportamentos de compra, pois estes incidem nos costumes dos 

consumidores.  

Segundo McCarthy (1966) a promoção refere-se a todo o âmbito 
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das estratégias de divulgação utilizadas pela empresa. Não só os canais, mas a 

comunicação que será passada para o público-alvo. A personalidade da marca e a 

linguagem que será usada também são pontos muito importantes no plano de 

marketing. 

 

Comunicação de Marketing X Variáveis do Composto Promocional 

 

Boone e Kurtz (1998) defendem que o composto promocional envolve a 

combinação de numerosas variáveis para satisfazer as necessidades do mercado-

alvo da empresa e alcançar os objetivos organizacionais. Enquanto o composto de 

marketing inclui os elementos, produto, promoção, preço e distribuição, o composto 

promocional é um subitem do conjunto do composto de marketing tendo como 

variáveis ou ferramentas a propaganda, o merchandising, a promoção de vendas, 

relações públicas e a venda pessoal. 

Para Armstrong (2003) o composto de promocional ou mix de promoção 

também pode ser definido como a combinação específica de propaganda, 

merchandising, promoção de vendas, relações públicas e venda pessoal que a 

empresa utiliza para perseguir objetivos de propaganda e de marketing. 

Crocco (2006) afirma que a promoção, como esforço de comunicação, pode 

ser realizado através da combinação de diferentes métodos ou meios, considerando 

aspectos, como imagem e posicionamento pretendidos, produto e mercado alvo. 

O composto promocional é, portanto, o conjunto dos instrumentos de mar-
keting voltados para informar o cliente atual ou potencial sobre ofertas da 
empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas de compra e per-
suadi-lo a adquirir os produtos ou serviços da empresa como melhor alter-
nativa para a realização de seus desejos ou o atendimento de suas neces-
sidade. (ROCHA, 1999 p.149). 

 
De acordo com Silva (1976), o termo propaganda possui dois sentidos, a 

divulgação de doutrinas, opiniões, informações e afirmações baseados em fatos 

verdadeiros, com a finalidade de influenciar o comportamento do publico em geral, 

ou de um grupo de pessoas consideradas como clientes fiéis ou potenciais. Já no 

sentido comercial, significa divulgação de mensagens por meio de anúncios, com fim 

de influenciar o público consumidor. O autor ainda define propaganda como: 
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A propaganda é a técnica de criar opinião favorável a um determinado 
produto, serviço, instituição ou ideia, visando orientar o comportamento 
humano das massas num determinado sentido. (SILVA, 1976. p.128 ) 

 

Barbosa e Rabaça (2001), contribui conceituando propaganda como um 

processo de disseminar informações para fins ideológicos (políticos, filosóficos ou 

religiosos) ou para fins comerciais. Significa o conjunto das técnicas e atividades de 

informação e de persuasão, destinadas a influenciar as opiniões e os sentimentos e 

as atitudes num determinado sentido. 

De acordo com Strauss e Frost (2001), propaganda é um tipo de informação 

não pessoal, geralmente paga, vinculada em diversas mídias. Esta forma de 

comunicação é persuasiva e contem dados sobre os produtos, serviços ou ideias 

dobre um indivíduo, marca ou empresa. 

Para KOTLER (1991), a promoção de vendas é um dos instrumentos da 

comunicação integrada de marketing. Define-se pela adição de atividades de 

marketing ao valor básico de um produto ou serviço, durante um período de tempo 

limitado, muitas vezes local, com o objetivo de estimular as vendas, quer no 

consumidor, quer no canal de distribuição. 

Neste sentido, o autor supracitado ainda relata que promoção de vendas é 

uma ferramenta a ser implementada com o objetivo de atrair novos clientes, de reter 

os que já clientes, de aumentar a fatoração, de criar vantagens relativamente à 

concorrência, de aumentar a rentabilidade dos pontos de venda e, até, como 

oportunidade de pesquisa de mercado. No caso das promoções de vendas 

orientadas para os canais de distribuição salienta-se, ainda, o suporte e apoio à 

distribuição de novos produtos bem como os já comercializados e um maior controlo 

do inventário. 

Considerando que para LAS CASAS (2009), as promoções de venda atuam 

como estímulo ou incentivos, acarretam, obrigatoriamente, custos pelo que devem 

originar um volume adicional de vendas para cobrir esses mesmos custos. A 

regularidade de promoções pode habituar os clientes a comprarem só nesses 

períodos e a ausência de promoções pode levar uma empresa a perder clientes para 

a concorrência. As promoções de venda são, portanto, essenciais, mas devem ser 
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cuidadosamente planeadas. 

Contribuindo Churchil e Peter (2000, p.489) contribuem citando que: 

Promoção de vendas é a pressão de marketing exercida na mídia e fora 
dela por um período predeterminado e limitado visando ao consumidor, 
varejista ou atacadista, para estimular experiências com um produto, 
aumentar a demanda dos consumidores ou melhorar a disponibilidade do 
produto.  

 

 Cobra (2007, p. 453) relatam que: 

Enquanto os pacotes promocionais, ou descontos promocionais, os 
diferentes processos promocionais podem, entre inúmeros aspectos: atrair o 
consumidor ao produto, evitar as quedas sazonais de produto, aumentar a 
compra de um determinado produto. Para essas ações relatadas, e entre 
outras ações, o uso do humor e do divertimento do público gera uma 
resposta produtiva e de um alcance mais profundo. 

 

Segundo KOTLE ARMSTRONG (2003), fazem parte das principais 

ferramentas de promoção dirigidas ao consumidor:  

 

a) Amostras: oferecimento de uma porção do produto, visando à 

experimentação.  

b) Cupons: são comprovantes que garantem aos consumidores um desconto 

na compra de um produto especificado. 

 c) Ofertas de devolução de dinheiro ou reembolso: semelhantes aos 

cupons, exceto que a redução de preço ocorre após a compra, e não na loja. O 

consumidor envia um comprovante de compra ao fabricante, que em seguida 

reembolsa parte do preço de venda por via postal. 

 d) Pacotes promocionais ou Descontos Promocionais: oferece aos 

consumidores descontos sobre os preços normais do produto. Os preços reduzidos 

são marcados pelo fabricante diretamente no rotulo ou na embalagem.  

e) Brindes: são mercadorias oferecidas gratuitamente ou a baixo custo como 

um incentivo à compra de determinado produto. O brinde pode vir dentro da 

embalagem, fora da embalagem ou por via postal. 

 f) Brindes Promocionais: são artigos úteis com o nome do anunciante 

impresso, oferecidos como presente aos consumidores. 

 g) Promoções nos pontos de venda: incluem colocação de displays e 

demonstrações nos pontos de compra. 
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De acordo com Fuchs (2008), a importância das relações públicas enquanto 

função social e organizacional é justificada pela necessidade de as sociedades e 

organizações estabeleceram relações ou trocas com os outros, sejam outros países, 

outras organizações, outros grupos ou outros indivíduos. Só mediante este contato 

planeado e preparado com o outro é que a organização poderá concretizar a sua 

missão e atingir os seus objetivos.  

Kotler (1998), a arte de vender envolve um processo de vendas em sete 

etapas: identificação e qualificação, pré-abordagem, abordagem, apresentação e 

demonstração, superação de objeções, fechamento e acompanhamento. Estas 

etapas ajudam o profissional do marketing a fechar uma venda específica. 

Entretanto, o intercâmbio dos vendedores com os clientes deve ser orientado por um 

conceito mais amplo de marketing de relacionamento.  

Na avaliação de McCarthy (1997), a venda pessoal envolve comunicação 

oral direta entre vendedores e consumidores potenciais. A venda face a face 

promove o feedback imediato que ajuda a adaptação dos vendedores.  

Já para Nickels & Wood (1999), venda pessoal é um processo de 

comunicação interpessoal no qual os representantes da empresa identificam clientes 

potenciais, examinam suas necessidades, apresentam informações sobre o produto, 

conseguem um compromisso e acompanham e mantêm os relacionamentos de troca 

com eles. 

De acordo com BOONE e KURTZ (1998), As vendas pessoais têm as 

vantagens de permitir uma avaliação da eficácia, recebem uma resposta mais rápida 

e também permitem a adequação da mensagem para se ajustar ao consumidor. Sua 

desvantagem é que se baseia quase exclusivamente na habilidade do vendedor e 

envolve um custo alto por contato. 

 Seguindo pensamento do autor supracitado, venda pessoal é forma mais 

original de todas as promoções, que pode ser definida como uma apresentação 

promocional de um vendedor a um comprador, conduzida numa forma de corpo a 

corpo. Estabelece-se deste modo uma relação direta de promoção que pode ser 

conduzida face a face, através de videoconferência ou de redes interativas de 

computador. 

Para Kotler (1998), por merchandising é um conjunto de técnicas de ação ou 
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material utilizadas em pontos de venda, que objetivam proporcionar melhorias na 

comunicação de produtos, marcas ou serviços com seus consumidores. Na garantia 

de aumento de visibilidade, maior influência de público e poder nas decisões de 

compra, o merchandising pode identificar, controlar, ambientar e promover empresas 

e seus respectivos produtos e serviços em pontos de venda, motivando a clientela 

com promoção de vendas a ampliar seu consumo. 

Portanto para o mesmo autor, merchandising é toda atividade que ocorre na 

área de vendas das empresas varejistas, iniciada pelos fornecedores a fim de 

aumentar com rentabilidade, o fluxo de bens do comércio para o consumidor final. 

 

Aplicação Prática das Estratégias ou Variáveis de Comunicação de Marketing e 

seus Resultados 

 

Nesta seção será apresentado a variável do composto promocional para isso 

utilizou-se de comunicação integrada de marketing adotando duas variáveis 

(promoção de vendas) que foi realizada pelos integrantes do grupo utilizando a rede 

social facebook oficial da empresa, tendo como objetivo realizar o sorteio de um 

prêmio para os clientes em comemoração do dia dos namorados, com a finalidade 

de promover a empresa e seus produtos para possível melhoria nas vendas. Para 

tanto será mostrado as imagens pertinentes as ferramentas ou variáveis utilizadas. 

Do mesmo modo, os resultados obtidos pela empresa serão mostrados após a 

análise da aplicabilidade dos seus conceitos. 

As figuras 01 a 05 dispõem as ações da variável propaganda juntamente 

com a variável promoção de vendas. Mostrando a participação dos clientes, 

divulgação do produto e a realização do sorteio do ganhador, a ação foi realizada 

por meio da rede social facebook oficial da empresa com a hastag 

#AMAMOSDOCES, tendo início no dia 07/06/2018 até data final 11/06/2018.  

A figura 01 mostra: O anúncio criado e divulgado na rede social facebook, 

convidando as pessoas para a participação da promoção e informando sobre a 

qualidade dos produtos e como participar da promoção. 
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Figura 01: Divulgação da promoção de vendas na rede social facebook. 

 

A Figura 02: Mostra a divulgação no facebook do kit de doces sendo este o 

prêmio que foi sorteado para o ganhador, com o objetivo de divulgar os produtos da 

empresa e instigar a participação das pessoas. 



 202 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

 

Figura 02: Divulgação do produto a ser sorteado na rede social facebook. 

A figura 03: Mostra as declarações realizadas pelos participantes, como 

exigência para a participação na promoção de vendas. 

 

   

Figura 03: Mostra a participação das pessoas, realizando declarações. 
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A figura 4: Mostra a divulgação do sorteio do prêmio no facebook, e a 

contemplada.  

 

Figura 04: Mostra o sorteio do prêmio e a ganhadora. 

 

 

 

A figura 5: Mostra o total de curtidas, total de comentários e total de 

compartilhamentos, realizados pelos participantes no facebook. 

 

 

A figura 5: Mostra o total de curtidas, total de comentários e total de 
compartilhamentos 

 

 

A prática das variáveis propaganda e promoção de vendas realizadas 
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através da rede social facebook, trouxe vários benefícios para a empresa, dentre 

elas possibilitou a interação da empresa com cliente fiéis e potencias de forma 

pessoal e virtual, houve também muitos acessos na página do fecebook oficial da 

empresa e com isso um aumentando a demanda da empresa, a mesma obteve um 

ganho gradativo de pedidos podendo assim fidelizar mais clientes. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se afirmar que a presente pesquisa atingiu seu objetivo, sendo que 

possibilitou colocar na prática a variável do composto promocional promoção de 

vendas, onde pode-se perceber que os fatores externos e internos, culturais e 

comportamentais contribuem de forma ativa na decisão de compra, e que cabe a 

empresa conhecer cada consumidor de maneira detalhada a partir do seu contato 

inicial com a instituição, e saber mantê-lo e de forma transparente para 

consequentemente existir a fidelização e a propagação positiva para futuros 

consumidores. 

Com a prática das referidas ações e posterior análise, foi possível esclarecer 

a problemática sendo esta: quais benefícios da aplicabilidade das variáveis do 

composto promocional para a empresa? 

Podendo mostrar que a prática da ação comunicação integrada de marketing 

utilizando-se das variáveis ou ações propaganda e promoção de vendas, trouxe 

vários benefícios para a empresa, possibilitando a interação da empresa com cliente 

fiéis e potencias de forma pessoal e virtual, contribuindo com muitos acessos na 

página do fecebook oficial da empresa e com isso trouxe um aumentando na 

demanda da empresa, fazendo com que a mesma tenha um ganho gradativo de 

pedidos podendo assim fidelizar mais clientes. 
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As estratégias de Marketing e as micro e pequenas empresas: 
Um estudo sobre o diferencial competitivo 

 
RESUMO 

 
A gestão de Marketing proporciona ao gestor a capacidade de executar as estratégias de Marketing 
para o desenvolvimento da organização. As micro e pequenas empresas atualmente buscam inovar 
em tecnologias e investem em estratégias diferenciada, com isso vem se sobressaindo diante de 
seus concorrentes. A competitividade entre as organizações tem-se intensificado gerando disputa por 
espaço no mercado onde está inserida.  Neste sentido, as micro e pequenas empresas utilizam-se de 
estratégias de Marketing para seu crescimento, aplicando as ferramentas do composto de Marketing 
de acordo com as suas necessidades, trazendo benefícios de forma positiva para que a mesma se 
posicione no mercado e se destaque da concorrência gerando a competitividade necessária para o 
seu progresso. A metodologia utilizada para esta pesquisa foi bibliográfica, tendo como objetivo, 
entender as estratégias de Marketing e suas ferramentas e seus benefícios para as micro e pequenas 
empresas. Para tanto, pesquisou-se em artigos científicos da plataforma scielo. Dado que o problema 
inicial da presente pesquisa buscou entender como as estratégias de Marketing e suas ferramentas 
podem contribuir para as micro e pequenas empresas se tornarem competitivas, verificou-se que as 
estratégias de Marketing e suas ferramentas podem contribuir para as micro e pequenas empresas 
através das estratégias traçadas de forma eficiente, sendo principalmente as estratégias de Marketing 
e suas ferramentas que contribuem para as micro e pequenas empresas se tornarem competitivas, 
através das stratégias aplicadas no ambiente organizacional. 
 
Palavras-chave: 1 Variáveis Promocionais. 2 Contribuição do Composto Promocional. 3 Os 4’Ps e 
suas  Ferramentas. 
 
 

Marketing strategies and micro and small businesses:  
A study on the competitive differential 

 
ABSTRACT 

 
Marketing management gives the manager the ability to execute Marketing strategies for the 
development of the organization. Micro and small companies are currently seeking to innovate in 
technologies and invest in differentiated strategies, with which it stands out in front of its competitors. 
The competitiveness between organizations has intensified, generating a dispute for space in the 
market where it is inserted. In this sense, micro and small companies use Marketing strategies for their 
growth, applying the tools of the Marketing compound according to their needs, bringing benefits in a 
positive way so that it is positioned in the market and stands out from the the competitiveness required 
for their progress. The methodology used for this research was bibliographical, aiming to understand 
Marketing strategies and their tools and their benefits for micro and small companies. For that, it was 
investigated in scientific articles of the platform scielo. Given that the initial problem of this monograph 
sought to understand how Marketing strategies and their tools can contribute to micro and small 
companies to become competitive, it was verified that Marketing strategies and their tools can 
contribute to micro and small companies through of the strategies traced in an efficient way, being 
mainly the Marketing strategies and their tools that contribute to the micro and small companies to 
become competitive, through the strategies applied in the organizational environment. 
 
Keywords: 1 Promotional Variables. 2 Contribution of the Promotional Compound. 3 The 4'Ps and 
their Tools. 
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INTRODUÇÃO 

 

As micro e pequenas empresas tem o perfil diferente das demais organiza-

ções, a quantidade de funcionários é menor e tem incentivo do governo, ocasionan-

do competitividade devido à grande quantidade de empregos gerados e motivando a 

economia. 

Considerando a complexidade do ambiente organizacional moderno a gestão 

de Marketing tem importância, pois permite que as organizações se mantenham no 

mercado de modo competitivo. 

As micro e pequenas empresas para se mantem no mercado competitivo 

traçam estratégias de forma que atraia seu público com comunicação inovadora e 

diferenciada dos demais concorrentes, assim, alcançando seus objetivos. 

A gestão de Marketing tem cada vez mais buscado inovar os seus métodos 

de interação ou comunicação entre empresa e o consumidor, dessa forma a escolha 

do presente tema de pesquisa se justifica em função da eficiência que as estratégias 

de Marketing gera para as empresas. 

Contudo, a gestão de Marketing é essencial para o crescimento da organiza-

ção, posicionando a sua marca perante o mercado e obtendo o reconhecimento al-

mejado. 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar a comunicação de Marke-

ting nas micro e pequenas empresas, verificar as estratégias traçadas, quais os 

meios a serem implantados na gestão e o seu posicionamento competitivo, diante do 

mercado atual. 

Através de Pesquisa Bibliográfica verificou-se que a gestão de Marketing en-

volve todos os processos a serem realizados na organização, tem um papel funda-

mental para a realização das atividades desenvolvidas no ambiente organizacional, 
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com auxílio do gestor coloca em pratica as estratégias promocionais definidas com o 

objetivo de comunicar aos seus clientes e alcançar seus resultados almejados.  
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A evolução do Marketing teve início no século XX, com a melhoria do 

processo produtivo das empresas: onde produzir o melhor produto e distribuir de 

forma eficiente, era o lema na segunda fase da década 1930 a 1950 o Marketing é 

voltado para o produto e a venda, depois da década de 1950 a orientação do 

Marketing passa a ser o comportamento do consumidor (PEREIRA et al., 2009). 

Alguns momentos da evolução do conceito de Marketing foram: Marketing 

como administração do processo de distribuição, Marketing como tomada de 

decisão administrativa, Marketing como um processo social, Marketing societal, 

Marketing como uma função genérica aplicável a qualquer organização (PEREIRA et 

al., 2009). 

O conceito sobre a gestão de Marketing vem desde os tempos passados 

surgiu com a finalidade de criar valor e satisfação ao cliente é uma gestão utilizada 

dentro das organizações como forma de gerenciamento dos recursos e processos 

de uma empresa, buscam métodos para atrair seu consumidor final, sendo eles o 

foco principal (GOMES e KURY, 2013). 

Antigamente não havia opções de produtos para os consumidores, se 

satisfaziam com qualquer coisa, com o passar dos anos tudo foi mudando, os 

consumidores estão mais atualizados, e tem a opção de escolhas. O Marketing 4.0 é 

o mais atualizado com foco na tecnologia, tem como objetivo buscar a satisfação de 

seus consumidores, que estão cada vez mais exigentes (GOMES e KURY, 2013). 

A gestão de Marketing engloba todos os processos gerenciais de uma 

organização, no qual precisam ser implementados dentro do ambiente 

organizacional, deve se aplicar métodos que trazem resultados positivos auxiliando 

as empresas atingirem suas metas (TOLEDO et al., 2006). 

O Marketing ou mercadologia, também define-se como ação no mercado, tem 
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o papel de suma importância para auxiliar nas conquistas do indivíduo ou empresa 

através das criação e divulgação de produtos ou serviços (DÓRIA et al., 2013).  

O Marketing é importante para o desenvolvimento de uma organização pois 

através dele se inicia os primeiros passos para realização das atividades para 

chegar ao sucesso da mesma, sem a gestão de Marketing não conseguimos atingir 

o propósito para sucesso da organização (DUTRA e GUAGHARDI, 1984). 

O desenvolvimento de uma organização pressupõe a utilização do Marketing. 

Sem ele não teria novos projetos, novas ideias, a gestão de Marketing tem como 

proposito buscar resolver os problemas que acontecem dentro do ambiente 

organizacional solucionando e encontrando maneiras de oferecer melhores serviços 

aos consumidores, fazendo com que o mesmo se sintam satisfeitos com os serviços 

prestados (TOLEDO et al., 2007). 

O Marketing é o grande responsável pelo crescimento econômico das 

empresas, estimula novas ideias e inovações obtendo melhores resultados para as 

empresas (TOLEDO et al., 2007). 

Com o estudo do Marketing as empresas podem conhecer o seu cliente, 

agregando valor ao seus produtos ou serviços, potencializando o desempenho 

organizacional (ROCHA e SILVA, 2006).  

As micro e pequenas empresas tornam-se importantes a partir de 1970. Elas 

crescem cada vez mais e geram empregos (PESSÔA et al., 2016). 

São consideradas microempresas aquelas que tem até nove funcionários 

sendo no comércio ou serviço, e nas indústrias até 19 funcionários. Já pequenas 

empresas aquelas que tem entre 10 e 49 funcionários sendo no comércio ou serviço, 

e nas indústrias entre 20 e 99 funcionários (GRAPEGGIA et al., 2011). 

As micro e pequenas empresa têm um perfil diferenciado comparado com as 

demais empresas, estão atentas ao ambiente que se encontra buscam por 

profissionais capacitados (DUTRA e GUAGHARDI, 1984). 
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Todas as empresas possuem concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos. 

Nesse mercado cada vez mais inovador e competitivo, quanto maior o sucesso de 

uma empresa, maior número de concorrentes. A empresa deve perceber a postura 

perante seus concorrentes, e a maneira pela qual ela se posiciona no mercado para 

atingir seus objetivos estratégicos e garantir o sucesso da marca (DALCON e SILUK, 

2012). 

As micro e pequenas empresas têm características diferentes das demais 

empresas, devido ao perfil de cada uma, as estratégias traçadas serão diferentes 

definindo o qual o público alvo atingir (SANTOS et al., 2007). 

Tem várias formas e meios no qual as micro e pequenas empresas investem, 

e por algum fato decorrente vem a fechar-se, apesar de ter muitas micro e pequenas 

empresas abrindo a taxa de mortalidade ainda continua alta (FERREIRA et 

al.,2011). 

As micro e pequenas empresas tem apoio do governo como créditos subsidi-

ados, financiamentos e empréstimos favoráveis no qual permite que as se mante-

nham no mercado em meio à uma possível crise (MATESCO et al., 2000). 

As micro e pequenas empresas é um ambiente que vem gerando muita 

competividade, para se manter deve estar atenta ao mercado, procurar um 

diferencial, algo que os concorrentes não tenham. A busca constante por pessoas 

capacitadas dentro do ambiente organizacional é essencial para o crescimento da 

empresa (SANTOS et al., 2007). 

As micro e pequenas empresas surgem a partir de uma necessidade ou opor-

tunidade do empreendedor, com o nível elevado de abertura de micro e pequenas 

empresas gera muitos empregos e aquece a economia do país (GRAPEGGIA et al., 

2011). 

Devido as micro e pequenas empresas gerar muitos empregos, por sua vez o 

governo incentiva o mercado, fazendo com que possam enfrentar a competição na-

cional e internacional (MATESCO et al., 2000). 
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As micro e pequenas empresas conseguem capital de giro mais facilmente, e 

uma boa administração do seu capital faz com que se mantenha no mercado (FER-

REIRA et al.,2011). 

As micro e pequenas empresas tem um papel fundamental na geração de 

empregos, pois a cada dia crescem constantemente apesar da crise econômica que 

atualmente vem ocorrendo, estão conseguindo sobressair inovando e buscando um 

diferencial (DUTRA e GUAGHARDI, 1984). 

Vem crescendo o número de micro e pequenas empresas no mercado atual, 

estão cada vez mais preparadas para imprevistos futuros e conseguem lidar melhor 

com situações difíceis sobrevivendo no mercado competitivo e ganhando o seu 

espaço (PESSÔA et al., 2016). 

Existem alguns fatores de orientação para o mercado como: o papel da 

direção da empresa, a dinâmica interdepartamental e a organização dos sistemas da 

empresa, cada uma com sua funcionalidade para a empresa (PEREIRA et al., 2009). 

O conceito sobre a gestão de Marketing vem desde os tempos passados sur-

giu com a finalidade de criar valor e satisfação ao cliente, é uma gestão utilizada 

dentro das organizações como forma de gerenciamento dos recursos e processos 

de uma empresa, buscam métodos para atrair seu consumidor final, sendo eles o 

foco principal (GOMES e KURY, 2013). 

O Marketing tem como objetivo atender as necessidades e desejos dos 

consumidores, de forma que as estratégias de Marketing bem aplicadas irá conduzir 

o negócio (TOLEDO et al., 2006). 

O Marketing tem diversas interpretações a filosofia de ação empresarial, 

processo gerencial, estratégias de Marketing entre outras, de forma que não 

evoluíram tendo impacto da época que foram delineadas (PEREIRA et al.,2009). 

O processo de formação de Marketing é primordial para estrutura de 

Marketing, pois sem uma estrutura bem feita as decisões nos níveis elevados ficam 

mais difícil de ser tomadas por isso uma empresa tem que adotar métodos que 



 217 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

facilitam na hora de tomada de decisão (TOALDO e LUCE, 2006). 

As estratégias de Marketing irá definir o que a empresa deseja alcançar em 

médio e longo prazo, assim alcançando seus objetivos. A empresa deve compreen-

der o ambiente mercadológico em que está inserida e, a partir disso, adaptar estra-

tégias que seja eficientes (DALCON e SILUK, 2012). 

A troca como objeto de Marketing tem suas partes envolvidas: produto, 

serviço, pessoa, organização, dinheiro, entre outros. O Marketing tem o papel de 

facilitar e estimular as trocas, onde a demanda e analisada através de fatores 

(PEREIRA et al.,2009). 

A implementação do Marketing é de suma importância para o crescimento 

econômico das empresas, o Marketing estimula novas ideias e inovações obtendo 

melhores resultados para as empresas (TOLEDO et al., 2007). 

A gestão de Marketing nas micro e pequenas empresas é importante para o 

crescimento da organização, o propósito é traçar estratégias para melhorar o 

desenvolvimento e crescimento da marca no mercado. Deve-se verificar quais as 

necessidades a ser atendidas, saber o que realmente precisa ser feito para 

conseguir chegar ao sucesso, os gestores tem um papel fundamental nesse 

processo, buscando ferramentas que auxiliará no crescimento e desenvolvimento da 

organização (Idem). 

A gestão de Marketing nas micro e pequenas empresa vai definir se a empre-

sa terá ou não sucesso ao decorrer de sua existência, a empresa que faz o seu pla-

nejamento para agir de modo preventivo as ações do mercado, com certeza terá 

grandes chances de se manter no mercado e alcançar o sucesso de sua empresa 

(GRAPEGGIA, et al., 2011). 

Um momento importante é o Marketing no âmbito da gestão da competitivida-

de, onde a orientação para o mercado tem seu papel fundamental no desenvolvi-

mento e posicionamento competitivo, mediante as ações estratégicas de Marketing 

contribuindo para o ambiente competitivo entre cliente e concorrente. Em um último 
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momento o Marketing e a abordagem visando aos públicos de interesse, onde o ge-

renciamento traz vantagens competitivas (PEREIRA et al., 2009). 

Com a globalização as empresas têm que se reposicionar no mercado, com 

novas estratégias e inovações devido à forte competitividade que gerou entre elas 

(CONTO et al., 2016). 

Estratégias de Marketing visa sempre proporcionar melhores qualidades ao 

cliente, trazer algo que lhe proporciona satisfação, um produto diferente que atenda 

às necessidades buscando sempre o conforto e o bem estar de cada indivíduo (TO-

ALDO e LUCE, 2006). 

O consumidor é de suma importância para o desenvolvimento do produto, 

pois o seu comportamento é um fator essencial no desenvolvimento do mesmo, a 

empresa deve estar atenta quais são as necessidades do cliente (ANGELO, 2003). 

Os consumidores são distintos uns dos outros, demandando uma oferta es-

pecífica de Marketing. O Marketing de relacionamento, por exemplo, identifica a 

segmentação dos consumidores aproximando-se da metodológica institucionalista, a 

qual distingue a diferenciação do produto e segmentação de mercado (PEREIRA et 

al., 2009). 

O posicionamento competitivo da empresa tem o foco no concorrente, que é 

um elemento importante na estratégia de mercado, pois a analisa os pontos 

vulneráveis da empresa, orientando o posicionamento das estratégias que 

proporcionarão o retorno positivos à empresa (Idem). 

Para obter um posicionamento competitivo, deve ter estratégias diferenciadas 

perante seus concorrentes, deve-se verificar qual a posição da empresa diante do 

mercado (DALCON e SILUK, 2012). 

Todas as empresas possuem concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos. 

Nesse mercado cada vez mais inovador e competitivo, quanto maior o sucesso de 

uma empresa, maior número de concorrentes. A empresa deve perceber a postura 

perante seus concorrentes, e a maneira pela qual ela se posiciona no mercado para 
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atingir seus objetivos estratégicos e garantir o sucesso da marca (Idem). 

A gestão de Marketing e seu posicionamento competitivo são fatores 

essências para o sucesso da organização, pois através da gestão o gestor irá 

identificar possíveis estratégias a serem implementadas dentro do ambiente 

organizacional, para se analisar a competividade existe vários fatores que 

influenciam não somente as questões econômicas mais outros fatores como 

tecnológicas, sociais entre outros, portanto deve se buscar meios no qual a 

organização possa se destacar diante das demais concorrentes (SILVA e BARBOSA, 

2002). 

O composto de Marketing e suas ferramentas são utilizadas para que a 

empresa possa alcançar os seus objetivos através dos 4 P’s de Marketing, sendo 

eles: produto, preço, promoção e praça (TOLEDO et al., 2006). 

Cada um dos 4 P’s tem seu papel de importância para que a empresa possa 

atingir o seu público alvo (AMARAL, 2000): 

 O produto é a definição de algo que possa ser oferecido para o cliente atendendo as 

suas necessidades;  

 Preço refere-se o valor que será cobrado de cada produto; 

 A praça é responsável pelo os pontos de vendas e distribuição, qual o local encontrar 

o produto desejado e; 

 A promoção é entendida como as estratégias de divulgação dos produtos, quais os 

meios que devem ser utilizados para promover a sua marca. 

As estratégias de Marketing visa sempre proporcionar melhor qualidade ao 

cliente, buscando algo que lhe traga satisfação, um produto diferente que atenda 

suas necessidades, buscando sempre o conforto e o bem estar de cada indivíduo 

(Idem). 

O modelo de Menon, Bharadwaj, Adidam e Edison conhecido como a 

estratégias de Marketing é o modelo no qual visa implementação das estratégias de 

todo o processo até os resultados finais, dentre dele temos o antecedentes que são 

fatores que facilitam ou dificultam a formulação e implementação das estratégias de 
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Marketing; processos são a composição da formulação e implementação das 

estratégias de Marketing; os resultados que são consequência dos processos de 

formação (TOALDO e LUCE, 2006). 

As estratégias de Marketing irá definir o que a empresa deseja alcançar em 

médio e longo prazo, assim alcançando seus objetivos. A empresa deve 

compreender o ambiente mercadológico em que a empresa está inserida e, a partir 

disso, adaptar estratégias que seja eficientes (DALCON e SILUK, 2012). 

O Marketing é responsável por traçar estratégias e buscar um público alvo, 

atender as necessidades dos consumidores, obter a satisfação, além de ser 

ferramenta utilizada para eliminar os erros, portanto um bom planejamento 

estratégico é essencial para identificar as ameaças e oportunidades (Idem). 

As estratégias de Marketing são as técnicas que levam as empresas buscar 

um plano de ação para alcançar o sucesso, tendo que ter um planejamento antes de 

executar e, assim, chegando ao seu objetivo proposto (SANTOS et al., 2007). 

As estratégias de Marketing têm como objetivo demostrar quais os melhores 

métodos a serem executados através do planejamento para chegar ao sucesso, 

quais as estratégias, técnicas eficientes de médio e longo prazo garantindo o seu 

crescimento e trazendo satisfação do seu público alvo (TOLEDO et al., 2007). 

Contudo, as estratégias de Marketing é um fator essencial para o 

desenvolvimento da empresa, pois uma estratégia realizada de maneira correta irá 

trazer vários benéficos a empresa, além de se preparar para o mercado está atenta 

à quais as principais necessidades do seu público e, assim, tendo crescimento e 

sendo reconhecida por aplicar métodos diferentes das demais no qual o cliente se 

sinta satisfeito e realizado (DÓRIA et al., 2013). 

A propaganda é o meio de anunciar o produto ao consumidor através de 

revistas, rádio, internet, televisão, etc, por sua vez a publicidade tem o objetivo de 

gerar a mídia espontânea a forma de divulgação gratuita do produto boca a boca 

(LOVISON e PETROLL, 2011). 



 221 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

A análise SWOT é uma ferramenta no qual identifica as ameaças e 

oportunidades da organização com objetivo de reduzir erros, analisar e avaliar afim 

de resolve ló, verificando as estratégias da empresa (GONÇALVES et al., 2010). 

O Benchmarking é analise de produtos e serviços, que verifica métodos e 

processos em diferentes empresas analisando as estratégias a serem 

implementadas 

no ambiente de trabalho (VASCONCELLOS et al.,2006). 

O consumidor é essencial para o desenvolvimento do produto nas empresas, 

pois o seu comportamento irá influenciar, temos que estar atento quais as 

verdadeiras necessidades do cliente, saber se de fato iremos trazer o que ele 

realmente necessitam e encanta-lo (ANGELO, 2003). 

Portanto, o composto de Marketing é uma ferramenta essencial que irá trazer 

auxilio para as micro e pequenas empresas com o objetivo de avaliar qual a melhor 

forma de atrair o seu público alvo (DALCON e SILUK, 2012). 

O composto promocional proporciona melhores formas de divulgação para as 

empresas, e através de suas ferramentas possa traçar os seus objetivos e alcançar 

seu mercado-alvo, proporcionando aos consumidor um produto ou serviço de 

qualidade (AMARAL, 2000). 

O Marketing tem como objetivo atender as necessidades e desejos dos 

consumidores, de forma que suas estratégias bem aplicadas conduzirão o negócio 

(TOLEDO et al., 2006). 

O Marketing é o responsável pelo crescimento econômico das empresas, com 

o Marketing estimula novas ideias e inovações obtendo melhores resultados para as 

empresas (TOLEDO et al., 2007). 

A Internet é um canal de comunicação no qual possibilita um feedback de 

seus produtos onde o consumidor por meio de mensagens informa a satisfação com 

seu produto, podendo de forma eficaz estabelecer a fidelização do consumidor 
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(TOLEDO et al., 2006). 

A importância do Marketing nas empresas é essencial para potencializar o 

negócio, identificando as características do perfil do seu cliente garantindo a 

satisfação do mesmo (TOLEDO et al., 2007). 

O Marketing vem para contribuir nas estratégias da divulgação do produto, 

auxiliando nos obstáculos que a empresa enfrenta traçam estratégias através de 

publicidade para chamar atenção do seu público e assim se promovendo (SANTOS 

et al., 2007). 

As estratégias de Marketing e suas ferramentas proporcionam as empresas 

orientação das atividades gerenciais do mercado que deseja atender garantindo 

qualidade e gerando confiança e credibilidade (TOLEDO et al., 2007). 
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RESULTADOS  

 

As ferramentas de Marketing são essenciais para identificar qual melhor for-

ma de atrair o seu público, auxiliando a organização nas tomadas de decisão. 

O composto de Marketing é definido pelos 4 P’s, quais sejam: produto, preço, 

praça e promoção, essenciais para as estratégias da organização, pois são elemen-

tos que ajudam a chegar ao objetivo organizacional: 

 O produto é algo que possa ser oferecido para o cliente, de forma que 

irá surpreende-lo, atendendo as suas necessidades e oferendo produtos de qualida-

de e confiança para seus consumidores. 

 O preço é caracterizado pelo valor que será pago ao produto, isto é, 

qual o valor que o cliente está disposto a pagar pelo produto, verificando de que 

forma irá estabelecer o preço fazendo que o produto valha o preço que foi pago. 

 A praça refere-se aos pontos de distribuição do produto, os pontos de 

venda e o melhor local que o produto será exposto. Portanto, deve colocar os produ-

tos em pontos estratégicos onde os consumidores daquele determinado produto es-

tejam. 

 A promoção tem o papel de informar ao seu cliente a respeito do seu 

produto, ou seja, detalhar e especificar cada um, pois a promoção é o fator influenci-

ador nas decisões de compra do consumidor.  

O composto promocional é um elemento que contribuí para as empresas che-

garem aos seus resultados e chegarem aos seus objetivos. Existem vários meios no 

qual a empresa tem para divulgar os seus produtos sendo eles através de rádios, 

televisão, internet entre outros.  

A promoção é um instrumento que auxiliaria muitas empresas a identificarem 

qual o seu público alvo a ser atendido, e qual as necessidades que devem ser atin-

gidas para fazer com que os seus clientes se sintam satisfeitos com os produtos ofe-

recidos. 
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Umas das ferramentas de Marketing é conhecida como a análise SWOT. Ela 

tem como propósito identificar as ameaças e oportunidades com o objetivo de dimi-

nuir os erros. 

Outra ferramenta é Benchmarking que é analise dos produtos que identificam 

métodos diferentes e melhores estratégias a serem implementados. 

Portanto, as organizações devem buscar estratégias e ferramentas que pro-

porcionam ao cliente satisfação pelo produto adquirido fazendo com que o consumi-

dor sinta-se privilegiado atendendo as suas necessidades. 

As empresas cada vez mais devem buscar um diferencial, algo que os demais 

concorrentes não tenham. 

O composto de Marketing e suas ferramentas direciona as micro e pequenas 

empresas para melhor comunicação com seus clientes. O composto promocional 

proporciona comunicação fácil e rápida por meio de publicidade e propaganda. 

Através da publicidade e propaganda as Micro e Pequenas empresa 

direcionam o seu produto ao seu público alvo e aproxima seu clientes da marca 

gerando a fidelização dos mesmos.  

Essa comunicação entre empresa e consumidor é essencial para melhor 

satisfação do cliente com sua marca. Nela, a propaganda estará apresentando os 

produtos para o cliente através do rádio, televisão, internet, revistas, entre outros. 

Por sua vez, a publicidade vai gerar mídia espontânea de forma gratuita de divulgar 

seus produtos. 

Com a globalização as empresas devem se adequar as mudanças. Para isso, 

a utilização das práticas das estratégias Marketing e suas ferramentas contribuem 

para o posicionamento das empresas no mercado, o que deve gerar competitividade 

entre as mesmas. 

O direcionamento das ferramentas do composto de Marketing faz com que a 

empresa se posicione diante de seus concorrentes gerando competitividade entre os 
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demais. 

O posicionamento competitivo dos concorrentes de empresas também é um 

fator a ser analisado. Saber os pontos vulneráveis de seus concorrentes irá ajudar 

ao melhor posicionamento de suas estratégias diante do mercado. 

Para isso, as empresas devem-se manter atentas ao mercado e seus 

concorrentes, para que suas estratégias sejam aplicadas de maneira simples e 

objetiva mantendo as empresas próximas de seus clientes. 

As micro e pequenas empresas surgem a partir de uma necessidade ou 

oportunidade do empreendedor, com o nível elevado de abertura de micro e 

pequenas empresas gera muitos empregos e aquece a economia do país. 

Vem crescendo o número de micro e pequenas empresas no mercado atual, 

estão cada vez mais preparadas para imprevistos futuros e conseguem lidar melhor 

com situações difíceis sobrevivendo no mercado competitivo e ganhando o seu 

espaço. 

As micro e pequenas empresas estão percebendo mudanças no 

comportamento de seus concorrentes, com isso, muda a maneira pela qual ela se 

posiciona no mercado para atingir seus objetivos estratégicos. 

As micro e pequenas empresa tem um papel fundamental na geração de 

empregos, pois a cada dia as empresas crescem constantemente apesar da crise 

econômica que atualmente vem ocorrendo.  

O governo apoia as micro e pequenas empresas proporcionando créditos 

subsidiados, financiamentos e empréstimos favoráveis no qual permite que as 

empresas se mantenha no mercado em meio à crise.  

As micro e pequenas empresas estão percebendo mudanças no 

comportamento de seus concorrentes, com isso, muda a maneira pela qual ela se 

posiciona no mercado para atingir seus objetivos estratégicos. 
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Portanto, ocorre muitas mudanças positivas com as micro e pequenas empre-

sas ao longo dos anos com o intuito de manter a economia aquecida. 

As estratégias de Marketing nas empresas são importantes para alcançar 

seus objetivos, pois, sem uma estratégia as empresas não conseguem ter eficiência. 

Por isso, deve sempre observar o que ocorre no ambiente organizacional identifi-

cando quais os pontos a serem melhorados. 

O Marketing é responsável por traçar estratégias e métodos eficientes meca-

nismos que chamam atenção dos seus consumidores, fazendo com que os mesmos 

reconhecem a necessidade de adquirir o produto. 

As estratégias de Marketing têm como principal objetivo satisfazer o cliente 

com produto oferecido, buscar inovar os seus produtos, fazer com o que o consumi-

dor se sinta satisfeito e realizado.  

As estratégias realizadas no ambiente organizacional identificarão qual o 

tempo a empresa irá levar para chegar ao seu objetivo, portanto é essencial anali-

sar, pesquisar qual a melhorar maneira identificando o público alvo a ser atingindo e 

a partir dos resultados obtidos implementar as estratégias. 

Os 4 P’s são ferramentas que irão contribuir nas estratégias organizacionais, 

sendo cada um com a sua função. O produto é algo que é oferecido para o cliente 

buscando sempre satisfazê-lo; o preço é responsável pelo o valor que será pago 

pelo produto; a praça é a forma no qual o produto será comercializado; e a promo-

ção a maneira de divulgar o produto. 

Sem as ferramentas de Marketing, as estratégias da empresa não são alcan-

çadas. Os 4 P’s têm um papel fundamental dentro do ambiente organizacional desde 

a criação do desenvolvimento do produto até a sua colocação no mercado.  

O principal foco das estratégias de Marketing é proporcionar aos seus clientes 

qualidade no seu serviço e a satisfação do seu público. Adotando esses métodos irá 

diminuir seus erros e assim chegando no seu sucesso organizacional. 
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Portanto, as estratégias de Marketing sendo adotada de maneira correta, irá 

trazer muitos benefícios a empresa, através dos métodos adotados irão identificar os 

pontos fracos e pontos fortes a serem melhorados, chegando ao seu sucesso e re-

conhecimento. 
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CONCLUSÃO  

 

O presente artigo teve como principal objetivo identificar e descrever quais as 

estratégias de Marketing e suas ferramentas nas micro e pequenas empresas são 

importantes para o crescimento organizacional, pois, uma estratégia elaborada de 

maneira eficiente faz com que a empresa chegue ao seu objetivo.  

A comunicação de Marketing é a forma que as empresas têm para divulgar os 

seus produtos afim de chamar atenção do seu público alvo e fazer com que os 

consumidores adquiram o produto. 

Identificou - se que as estratégias de Marketing têm o propósito de atender as 

necessidades dos clientes. Dessa forma, as empresas devem buscar métodos que 

satisfaçam os mesmos através do produto oferecido. Para isso, adota-se as 

ferramentas de Marketing sendo elas: o produto algo que será oferecido para o 

cliente; o preço é o valor que será ofertado o produto; a praça é os canais de 

distribuição; e a promoção sendo os meios de divulgação do produto. 

A busca por um diferencial competitivo é o segredo para as empresas se 

sobressaírem mediante aos seus concorrentes, que devem estar atualizados e 

proporcionando produtos de qualidades e inovador. 

As ferramentas de Marketing auxiliam a organização a identificar qual o 

melhor método a ser adotado no ambiente organizacional buscando meios para 

fazer com que o seu público alvo sinta-se atraído pelo produto oferecido. 

Outras ferramentas utilizadas são análise SWOT, que objetiva diminuir os 

erros e o Benchmarking que buscam identificar métodos diferentes a serem 

executados. 

As estratégias de Marketing são utilizadas para que as empresas possam 

adotar melhores métodos de divulgação e posicionamento de sua marca, 

proporcionando maior visibilidade dos produtos e gerando crescimento 
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organizacional. 

São consideradas micro e pequenas empresas aquelas que tem um 

faturamento anual no valor de 360 mil reais e o número de funcionários são 

limitados. As micro e pequenas empresas geram mais empregos comparado com as 

demais, e faz com que estimule o crescimento da economia do país.  

Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender como as 

estratégias de Marketing e suas ferramentas podem contribuir para as micro e 

pequenas empresas se tornarem competitivas, verificou-se que as estratégias de 

Marketing e suas ferramentas podem contribuir para as micro e pequenas empresas 

através de métodos e estratégias aplicadas no ambiente organizacional, traçadas de 

forma eficiente, sendo principalmente o composto de Marketing ou 4P’s. Desta 

forma, a hipótese sugerida na presente pesquisa comprovou-se verdadeira. 
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Marketing de relacionamento: Um estudo sobre a fidelização de clientes 
 

RESUMO 
 

O presente artigo ressaltou a importância da fidelização de clientes considerando Marketing de Rela-
cionamento, que surgiu do próprio marketing com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a 
empresa e o cliente, que através de técnicas e ferramentas como pós-venda, pesquisa de satisfação, 
analise de comportamento, recursos tecnológicos como aplicativos e analises de dados virtuais, entre 
outros, fornece informações para a empresa se resguardar de futuras mudanças, entender sua posi-
ção atual no mercado, analisar o nível de satisfação de seus produtos e serviços ofertados e atender 
a necessidade que seu público alvo precisa. Com o Marketing de Relacionamento, a empresa fomen-
ta a questão de não apenas conquistar novos clientes e sim focar na manutenção dos relacionamen-
tos entre os clientes já existentes e conseguir mantê-los cada vez mais fidelizados e atraídos pela 
marca. O objetivo desse estudo foi investigar como o Marketing de Relacionamento pode contribuir 
para a fidelização de clientes e construir um relacionamento a longo prazo, pois as empresas que tem 
o cliente em primeiro lugar, se destaca entre a concorrência, possuem seus produtos com qualidade 
e consegue atingir o seu objetivo principal que é o lucro. Para que isso seja possível as empresas 
devem focar na manutenção da melhoria desse relacionamento baseado no Marketing de Relacio-
namento e suas ferramentas de fidelização. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. Pes-
quisou-se sobre artigos relacionados ao tema Marketing de Relacionamento e fidelização de clientes 
na plataforma Scielo. Dado o problema de pesquisa buscou-se entender como o Marketing de 
Relacionamento pode contribuir para a fidelização de clientes, verificou-se que a Gestão de 
Relacionamento com o cliente é uma técnica importante onde as empresas conseguem por meio de 
suas ferramentas estreitar o relacionamento entre empresa e consumidor, analisando seus interesses 
em relação a desejos e necessidades. 
 
Palavras-chave: 1 Relacionamento de empresas e clientes. 2 Competitividade nas empresas. 3 
Clientes fiéis e satisfeitos.  4 Manutenção de relacionamento. 

 
 

Relationship Marketing: A Study of Customer Loyalty 
 

ABSTRACT 
 

This article emphasized the importance of customer loyalty considering Relationship Marketing, which 
emerged from marketing itself with the objective of strengthening the relationship between the compa-
ny and the customer, through techniques and tools such as after-sales, satisfaction research, analysis 
technologies, such as applications and virtual data analysis, among others, provides information for 
the company to guard against future changes, to understand its current market position, to analyze the 
level of satisfaction of its products and services and to your target audience needs. With Relationship 
Marketing, the company encourages the issue of not only attracting new customers, but also focusing 
on maintaining relationships among existing customers and managing to keep them increasingly loyal 
and attracted to the brand. The purpose of this study was to investigate how Relationship Marketing 
can contribute to customer loyalty and build a long-term relationship, since the companies that have 
the customer first stand out from the competition, have their products with quality and can achieve 
your primary goal which is profit. For this to be possible, companies should focus on maintaining the 
improvement of this relationship based on Relationship Marketing and its loyalty tools. The methodol-
ogy used was bibliographic research. He researched articles related to the theme of Relationship Mar-
keting and customer loyalty in the Scielo platform. Given the research problem, we tried to understand 
how Relationship Marketing can contribute to customer loyalty, it was verified that Customer Relation-
ship Management is an important technique where companies can, through their tools, strengthen the 
relationship between company and consumer, analyzing their interests in relation to desires and 
needs. 
 
Keywords: 1 Relationship of companies and clients. 2 Competitiveness in companies. 3 Faithful and 
satisfied customers. 4 Relationship maintenance. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Marketing de Relacionamento é uma ferramenta criada dentro do próprio 

marketing onde as empresas conseguem obter resultados satisfatórios através de 

relacionamentos a longo prazo com seus clientes. 

O Marketing de Relacionamento tem como objetivo estreitar cada vez mais o 

laço entre as empresas e seus clientes e para que consigam sobreviver elas não 

dependem em apenas vender, mas sim se manter relacionada com os clientes. Para 

isso existem técnicas de fidelização que permitem colher informações sobre seu 

público alvo com e conseguindo traçar estratégias de marketing. 

A fidelização de clientes se tornou algo imprescindível em todas as empresas, 

pois é o cliente em primeiro lugar que faz a diferença. Estreitando o relacionamento 

através do Marketing de Relacionamento as empresas entenderam o que se passa 

na cabeça de seus consumidores e buscaram direcionar as estratégias respeitando 

os interesses organizacionais e ao mesmo tempo a satisfação dos clientes. 

Para conseguir acesso a todas essas informações é necessário o uso de 

técnicas para fidelização de clientes, como pós-venda, análises comportamentais, 

coletas de dados direto com o cliente, entre outros. Com a utilização das mesmas as 

empresas adquirem vantagens competitivas entendendo o que o cliente busca, 

analisando o cenário econômico e a satisfação do uso de seus produtos e os valores 

entregues aos clientes. 

Além de conseguir muitas vantagens as empresas mantêm o relacionamento 

com seus clientes a longo prazo e paralelamente sua vida ativa no mercado de 

trabalho, conseguindo fazer frente a concorrência.  

O Marketing de Relacionamento utilizado de maneira correta faz com que as 

empresas consigam um relacionamento duradouro com o cliente e também 

consigam resultados satisfatórios, além disso, permite que as empresas entendam o 
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perfil de seus consumidores através de informações e consigam oferecer produtos 

de qualidade que atendam às suas necessidades, estreitando o laço entre o 

ambiente organizacional e os clientes. 

As empresas com clientes fidelizados têm mais vantagens competitivas entre 

a concorrência, pois suas estratégias pautadas pelo Marketing de Relacionamento 

são mais eficientes e já foram identificados os perfis de seus consumidores antes de 

qualquer coisa, além do mais, o relacionamento mais estreito com seus clientes 

permitem as empresas que se diferenciem uma das outras, chamando mais atenção 

e atraindo mais clientes potenciais. 

As empresas devem iniciar sua linha de produção a partir das informações 

adquiridas com o Marketing de Relacionamento, fazendo com que as empresas 

entendam e analisem os desejos e necessidades de seus clientes, ofertando 

produtos com maiores benefícios e assim conseguindo a fidelização dos clientes. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Foi realizado pesquisas 

sobre artigos sobre o Marketing de Relacionamento e a importância da fidelização 

de clientes, entendendo o impacto dessa variável no ambiente organizacional. 

De acordo com o problema de pesquisa: Como o Marketing de 

Relacionamento pode contribuir para a fidelização de clientes? Verificou-se que ele é 

uma técnica primordial com o objetivo de unificar cada vez mais as empresas com 

seus consumidores, atingindo seus objetivos organizacionais e ao mesmo tempo 

satisfazendo e atendendo as necessidades de seu público alvo. Identificando 

melhorias e mudanças necessárias para as empresas em relação a qualidade de 

produtos e serviços ofertados e conseguindo um relacionamento a longo prazo com 

seus clientes. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Freire et al. (2009) consideram que, o Marketing de Relacionamento surgiu 

nas últimas duas décadas como uma prática importante para as empresas obterem 

um forte relacionamento com os clientes. Perante a isso, essa técnica se tornou de 

grande interesse nas organizações, visto que o seu objetivo é levar as empresas a 

melhores resultados por meio de relacionamentos a longo prazo com seus clientes. 

Segundo Ribeiro et al. (1999) as empresas que utilizam o Marketing de 

Relacionamento têm o objetivo de mudar o conceito de que uma empresa não 

precisa ter um longo relacionamento com o cliente, mas sim, fazer com que consiga 

um relacionamento duradouro. 

De acordo com Kuroishi et al. (2010), o empresário deve sempre ter em 

mente que o cliente é o fator mais importante nas empresas. O Marketing de 

Relacionamento é um método que se bem utilizado traz ótimos efeitos para as 

empresas. Esse método se tornou substancial na hora de se relacionar com o 

cliente, antes, durante e após a venda.  

Para Pereira e Bastos (2008), para identificar com precisão quais as 

necessidades do cliente é utilizado o Marketing de Relacionamento para que o 

profissional conheça o perfil do consumidor e consiga com base nesses dados 

realizar propostas que o satisfaz e ocorra a sua fidelização. 

Segundo Lima (2005), o foco do Marketing de Relacionamento é direcionado 

ao cliente e no estabelecimento de um relacionamento de longo prazo. O cliente 

deve estar sempre em primeiro lugar e isso pede que toda a empresa se esforce 

para manter o cliente ligado a empresa evitando, assim, sua migração para a 

concorrência. 

Para Torres e Fonseca (2012), considerando o Marketing de Relacionamento, 

para que ocorra a fidelização dos clientes, é necessário que as empresas ofertem 
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produtos ou serviços de qualidade gerando um valor de custo/benefício, onde, se o 

consumidor estiver satisfeito ou encantado com a possibilidade dele ser fidelizado é 

maior.  

Segundo Saliby (1997), na nova era competitiva o Marketing de 

Relacionamento surge como uma nova abordagem de marketing. Sua definição está 

unida à idealização de que irão progredir, as empresas que possuírem a 

competência de satisfazer os seus clientes e conquistar a fidelização destes. Mas, 

para isso, é necessário que as empresas conheçam e estejam extremamente 

conectadas com os seus clientes e com o mercado. 

Segundo Ribeiro et al. (1999) no ambiente empresarial vem surgindo uma 

nova era competitiva, onde os padrões de oferta e demanda tradicionais já não são 

mais o suficiente para satisfazer as necessidades da sociedade. Consequentemente 

as organizações buscam integrar-se a seus fornecedores a fim de buscar melhores 

soluções e estruturação no mercado competitivo. 

Segundo Yamashita e Gouvêa (1999) um dos fatores importantes para as 

empresas se posicionarem no mercado, é a realização de melhoria continua em 

relação ao Marketing de Relacionamento, pois é através dele que a empresa detecta 

a necessidades dos clientes. 

De acordo com Saliby (1997) as empresas vêm sofrendo grandes mudanças 

no ambiente organizacional e para se manter competitiva e produtiva, ela deve 

analisar qual seu público alvo e o que ele necessita. Conseguindo produzir o 

necessário sem haver deficiência no atendimento de sua demanda. 

Segundo Navajas (2017), é necessário que as empresas conheçam seus 

clientes, seus hábitos e preferências para que consigam atender de maneira 

eficiente as suas necessidades. Uma das técnicas utilizada para fidelização de 

clientes é o recurso tecnológico como aplicativo de computadores e ferramentas de 

análise de dados, onde o custo é menor e disponibiliza maiores informações sobre 

os clientes e seus comportamentos. 
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Para Lima (2005), nenhuma empresa pode acomodar em sua posição 

competitiva e participação no mercado, pois a concorrência pode surgir de repente, 

de qualquer outro nicho de mercado, ou do mesmo. 

Para Almeida e Estender (2017), no mercado competitivo atualmente, é 

primordial que as empresas possuam um posicionamento eficiente e eficaz entre as 

concorrências, se resguardando de qualquer eventualidade que possa distorcer a 

sua trajetória na busca de seus objetivos. 

De acordo com Freire et al. (2009), todas as empresas se relacionam com o 

cliente, porém apenas quem realiza um atendimento diferenciado e único despertará 

o interesse do cliente de conhecer a sua marca, em paralelo a isso as empresas 

deveram realizar manutenções referentes a esse atendimento personalizado a fim 

de fidelizá-los. 

Para Pereira e Bastos (2008), a fidelização está ligada diretamente com o 

Marketing de Relacionamento, onde busca entender e atender as necessidades dos 

clientes oferecendo o produto ideal para que consiga a sua fidelização. 

Segundo Saliby (1997), todas empresas antes de produzir qualquer tipo de 

produto devem estudar os seus clientes potenciais e entender qual a sua 

necessidade e para qual caminho está indo o mercado de trabalho. Mercado esse 

onde as empresas são obrigadas a moldar seus produtos e serviços de acordo com 

a demanda do seu público alvo, entendendo o que realmente é de mais valor e 

desejável por eles, para que assim suas estratégias de vendas e fidelização de 

clientes sejam mais precisas e eficientes. 

Segundo Figueiredo et al. (2002), para conseguir uma fidelização sólida é 

preciso conquistar a satisfação total de seus clientes, porém, nessa jornada se 

percebe falhas naturais dos processos de trabalhos onde as empresas identificam e 

analisam melhorias para esse equívoco. Após conseguir solucionar os entraves, as 

empresas conseguem estabelecer padrões de qualidades com menores erros 

preservando sua fidelização. 



 241 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

Para Ruthes et al. (2008), a maior conquista para um empresário é conseguir 

a fidelização de seus clientes. A fidelização só ocorre quando os empresários antes 

de qualquer tomada de decisão, estudem e analisem o que a sociedade necessita e 

trace estratégias pautadas nessas informações, conseguindo o sucesso. 

De acordo com Slongo e Mussnich (2005) as empresas que investem na 

manutenção do relacionamento com o cliente, oferecem benefícios mútuos e 

relacionamentos duradouros que paralelamente as mantêm competitivas entre as 

outras e cativando cada vez mais seus clientes, trocando informações e entregando 

valores, construindo uma fidelização.  

Para Lima (2005), todas as empresas devem investir na manutenção do 

relacionamento com seus clientes, melhorando o atendimento, comunicação e 

resultados. Consequentemente aumentará a lealdade pela empresa, tornando um 

relacionamento duradouro. 

De acordo com Pereira e Bastos (2008), outra técnica utilizada pelas 

empresas é a fidelidade comportamental, onde analisam e separam clientes que 

querem ter maiores relacionamento com a empresa e os que possuem leve 

relacionamento com a empresa. Para os mais valorizados é disponibilizado 

benefícios especiais para consumo como o Cartão de Fidelidade, onde as empresas 

ao mesmo tempo consegue manter relacionamentos a longo prazo com seus 

clientes obtendo sua fidelização. 

 Segundo Saliby (1997), para conseguir a fidelização vale lembrar que 

compras com alta frequência apenas quando o cliente obtém descontos ou 

promoções não podem ser considerado cliente fidelizado pois, estes buscam apenas 

interesses em valores monetários e deixam de lado os benefícios e valores que 

realmente os produtos lhe oferecem, por outro lado os clientes fidelizados analisam 

primordialmente os benefícios e soluções para suas necessidades e após isso 

buscam analisar os valores monetários. 

Para Claro (2006), o modelo dos 4 P’s não pode ser considerada uma técnica 

para fidelização a longo prazo pois, ela permite que as empresas atendam às 
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necessidades de seus clientes, definindo preços, logística, divulgações e acesso dos 

produtos aos clientes. Mas servem apenas como base para estreitar o 

relacionamento do cliente com a empresa. Para atingir a satisfação de longo prazo é 

necessário um conjunto de técnicas para fidelização de clientes. 

De acordo com Lima (2005), a qualidade no atendimento é primordial para o 

sucesso de qualquer empresa. Ao conquistar o cliente no atendimento abrem-se 

muitas portas para futuras vendas e fidelização. Todo cliente bem atendido aumenta 

seu interesse em relacionar com a empresa e automaticamente divulgam em sua 

rede de relacionamento, aumentando mais o poder da marca, a técnica de 

atendimento com qualidade traz retorno muito favorável para as organizações e 

também é um método que não apresentam índices negativos. 

Para Figueiredo et al. (2002), o acontecimento de erros no processo produtivo 

é presente em todas as empresas por isso, uma técnica muito importante é analisar 

através de relacionamento com clientes as insatisfações e falhas cometidas. Para 

reverter tal situação devem criar mecanismos de prevenção com as informações 

adquiridas e garantindo a satisfação dos clientes e assim também a sua fidelização. 

Segundo Janner e Ergang (2006), o relacionamento com o cliente não termina 

apenas quando entregamos o produto ao consumidor final, e sim o que acontece 

depois da venda. Técnicas de serviços pós vendas estão fazendo com que as 

empresas estimulem a fidelização a longo prazo pois, assim elas conseguem 

entender qual valor o seu produto teve para o cliente no momento de sua utilização, 

se realmente atenderam todas as expectativas necessárias e o que poderiam estar 

melhorando. Com todas essas informações muito importantes, qualquer empresa 

consegue rapidamente adquiri melhoria continua em seus produtos. 

Para Kuroishi et al. (2010) com os avanços tecnológicos e também com as 

novas necessidades da sociedade, as empresas enfrentam um cenário totalmente 

competitivo, onde o objetivo é manter seus clientes fidelizados e prospectar novos 

clientes potenciais. 

Segundo Ribeiro et al. (1999), clientes fidelizados e leais as empresas 
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contribuem para o seu sucesso e lucratividade. Um bom relacionamento com os 

clientes permite atender as suas necessidades e ofertar produtos e serviços de 

qualidade atingindo a sua satisfação, construindo um relacionamento a longo prazo. 

De acordo com Freire et al. (2009), o Marketing de Relacionamento abrange 

quaisquer meios de contato entre as empresas e o seu público, buscando entender e 

gerir o relacionamento entre eles, para que ambos atinjam seus objetivos sendo eles 

valor e satisfação entregue ao cliente e lucratividade das empresas criando um 

relacionamento a longo prazo. 

Para Pereira e Bastos (2008), as empresas focavam em conquistar novos 

clientes e não investir na manutenção do relacionamento entre eles; porém, esse 

cenário mudou e os clientes estão mais exigentes. Devido a isso, as empresas 

perceberam que fidelizar seus clientes permite entender qual valor se deve entregar 

para atingir a sua satisfação e elaborar estratégias para conquistar novos clientes. 

Lito (2015) considera que a empresa ao investir na manutenção do 

relacionamento com seus clientes, consegue entender de uma maneira eficaz o que 

realmente ele precisa. Ao atender as suas necessidades consequentemente atingem 

a sua satisfação. O cliente uma vez satisfeito transmite uma mensagem positiva 

sobre a sua marca, que contribui para a aquisição de novos clientes potenciais. 

Segundo Janner e Ergang (2006), no cenário econômico, os clientes têm 

acessos a mercadorias e tecnologias semelhantes entre os produtos ofertados pelas 

diversas empresas. Uma técnica para conseguir manter o cliente é focar em serviços 

pós-venda e conseguir traçar estratégias necessárias para o sucesso na sua 

fidelização evitando assim a migração do mesmo para a concorrência. 

Para Silva et al. (2018), as empresas estão focando em conseguir um 

diferencial entre as concorrências, como personalizando o seu atendimento e 

atenção pelos clientes, de uma maneira que atraem a sua fidelização e possíveis 

clientes novos. 

De acordo com Lima et al. (2018), é muito importante as empresas estudar os 
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gostos e consumos de seus clientes e investir em estruturação e marketing de 

relacionamento para manter a fidelização. Mas, não pode-se deixar de lado que para 

toda a sobrevivência das empresas, se faz necessário além de tudo, a conquista de 

novos clientes, para conseguir ampliar seu capital de tamanho. 
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RESULTADOS 

 

O Marketing de Relacionamento surgiu nas últimas décadas com o objetivo 

de auxiliar as empresas a conseguirem manter relacionamentos duradouros com os 

seus clientes. Portanto se tornou uma ferramenta necessária pois, as empresas que 

dotarem dessas práticas conseguem melhores resultados e lucros através de 

relacionamentos a longo prazo com seus clientes. 

As empresas ofertavam produtos elaborados aos gostos de seus gestores ou 

do grupo que administrava, ou seja, antes de ofertar algo para a sociedade ao 

menos não era feito um planejamento sobre o posicionamento desse produto no 

mercado, nem mesmo se o público que deseja atender irá consumir ou se realmente 

atende alguma de suas necessidades. Com o passar do tempo as empresas 

perceberam que antes de qualquer ação é ter o seu foco direcionado ao cliente. 

Todos empresários devem saber que um dos motivos mais importantes para a 

sobrevivência do negócio são os clientes.  O Marketing de Relacionamento permite 

que todas empresas saibam identificar seu público alvo permitindo saber o que 

realmente se passa na cabeça de cada um em relação a satisfação de seus 

produtos ofertados.  

Com o Marketing de Relacionamento os empresários conseguem estudar, 

analisar e oferecer produtos e serviços de qualidade a ponto de despertar o 

interesse de seus clientes. Primeiramente, ao criar algo novo em sua empresa, ele 

identifica quais as necessidades que vêm surgindo do seu público alvo, com essas 

informações ele coloca em prática em seu novo produto e oferte o mesmo atingindo 

seus objetivos.  

O Marketing de Relacionamento também faz com que as empresas se 

antecipem de situações futuras através de investimento em melhorias continua do 

relacionamento com os clientes, entendendo a satisfação que cada um possui. Com 

o pós vendas as empresas são informadas de todos os pontos negativos através de 
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uma análise feita com os clientes e com isso elas conseguem a solução para essas 

críticas negativas. Conseguindo sua fidelização e criando um relacionamento 

duradouro antes, durante e após a venda. 

Todo Marketing de Relacionamento tem o foco total ao cliente, estudando 

todos os seus movimentos e coletando informações importantes para as empresas 

conseguirem elaborar suas estratégias. Toda organização deve usar o Marketing de 

Relacionamento para conseguir chegar cada vez mais perto de seus clientes e 

conseguir sua fidelização e encantamento, bloqueando todas as possibilidades dos 

mesmos migrarem para as concorrências. 

No ambiente organizacional a competição entre as concorrências para a 

conquista de novos clientes está cada vez mais difícil e concorrido. As empresas que 

fazem um bom uso do Marketing de Relacionamento conseguem se destacar entre 

as outras atraindo a atenção dos clientes, mas deve levar em consideração que só 

isso não basta. O Marketing de Relacionamento permite também a correta 

manutenção desse relacionamento com todos a fim de manter uma ligação a longo 

prazo e conquistando a fidelização dos clientes. 

Com o mercado cada vez mais competitivo e os clientes mais exigentes e 

selecionadores, as empresas devem direcionar as suas estratégias para seu público 

alvo de uma maneira personalizada e diferenciada a fim de atrair a atenção dos 

mesmos. Pois um bom relacionamento com o cliente, as empresas conseguem 

entender melhor as suas necessidades e ofertar produtos de qualidade que os 

satisfazem. 

Clientes satisfeitos aumentam a chance de um possível relacionamento a 

longo prazo e sua fidelização, contribuindo para o sucesso e lucratividade das 

empresas. Fidelização de cliente e Marketing de Relacionamento estão ligados 

diretamente, pois o Marketing de Relacionamento busca entender e gerenciar o 

relacionamento entre eles, para que ambos atinjam seus objetivos, sendo eles 

satisfação e valor para o cliente, lucratividade e aumento de capital para as 

empresas consequentemente criando um relacionamento a longo prazo. 
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Além de conquistar novos clientes, é primordial que todas empresas invistam 

na manutenção do relacionamento com os clientes já existentes. Manutenção essa 

que permite as empresas se relacionarem ao ambiente externo e entender qual sua 

posição no mercado, e qual satisfação está sendo entregue a sociedade. Sendo 

assim, as empresas devem buscar melhoria continua em seu atendimento, seja ele 

antes, durante e após a venda afim de conseguir um relacionamento duradouro. O 

cliente uma vez satisfeito irá compartilhar boas impressões sobre a marca da 

empresa o que contribui para aquisição de novos clientes potenciais. 

A fidelização de clientes além de contribuir para o sucesso das empresas 

identifica falhas em seu processo produtivo e mostra o que deve melhorar, atingindo 

um padrão de qualidade cada vez melhor.  

As empresas devem conhecer e entender seus clientes e suas necessidades 

para que assim consigam ofertar produtos e serviços com qualidade trazendo a 

solução ideal e consequentemente a sua fidelização. 

Ferramentas e técnicas de fidelização de clientes como: A utilização de 

recursos tecnológicos, fidelidade comportamental, a identificação dos clientes que 

adquirem produtos ou serviços apenas em promoções e os que reconhecem o valor 

e a satisfação que os produtos transmitem, o atendimento personalizado e a pós 

venda, permitem que as empresas construam um relacionamento à longo prazo com 

seus clientes. Com a utilização destas, a empresa obtém como vantagem o 

entendimento das necessidades e desejos de seus clientes. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo mostrar a importância da fidelização de 

clientes considerando o Marketing de Relacionamento e a investigação da melhor 

técnica de fidelização. 

Verificou-se que o Marketing de Relacionamento tem como o objetivo fazer 

com que as empresas consigam um relacionamento duradouro com seus clientes e 

sua utilização faz com que as empresas consigam clientes fidelizados e também lu-

cros e vantagens competitivas. 

Justificou-se que as empresas enfrentam um mercado altamente competitivo 

e o que às mantém ativas são seus clientes, que por sua vez estão cada vez mais 

exigentes. Desta forma, a fidelização de cliente se tornou algo importante para que 

as empresas enfrentem o cenário competitivo e consigam atingir seus objetivos. 

Essa fidelização abrange desde a aquisição de um cliente novo até os clientes mais 

antigos, obtendo manutenções entre esses relacionamentos com o foco na 

satisfação dos clientes e sua fidelização. 

Para que ocorra a fidelização, as empresas devem conhecer e entender seus 

clientes buscando oferecer produtos ou serviços que atendam suas necessidades e 

seus desejos. O Marketing de Relacionamento oferece às empresas técnicas e 

ferramentas importantes para conseguir essa fidelização, como: Um atendimento 

personalizado, serviços de pós venda ou também sistemas e aplicativos com 

facilidade em coletar informações de clientes potenciais entre outros. 

 Portanto, as empresas que utilizam dessas técnicas ou ferramentas 

conseguem um diferencial entre seus concorrentes a fidelização de clientes e o 

aumento dos lucros. 

Dado que o problema de pesquisa inicial buscou entender como o Marketing 

de Relacionamento pode contribuir para a fidelização de clientes, verificou-se que a 
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Gestão de Relacionamento com o cliente é uma técnica importante onde as 

empresas conseguem por meio de suas ferramentas estreitarem o relacionamento 

entre empresa e consumidor atendendo seus interesses em relação a desejos e 

necessidades. 

A Gestão de Relacionamento faz com que a organização priorize o seu foco 

diretamente ao cliente antes de tomar alguma atitude. Esse relacionamento contribui 

também para a identificação de defeitos nos produtos e serviços através de 

feedback recebidos pelos stakeholders e garantindo a melhoria continua de seus 

processos, ofertando um produto com qualidade que satisfaça os clientes, 

conseguindo assim sua fidelização, um relacionamento duradouro, se mantendo 

competitiva no mercado e aumento de seu lucro. Entende-se que a hipótese 

mencionada na presente pesquisa comprovou-se verdadeira. 
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Logística reversa e o lixo eletrônico: Um estudo sobre a destinação final dos resíduos 
 

RESUMO 
 
O presente estudo objetivou entender o ciclo de vida dos produtos eletrônicos e a sua relação aos 
impactos deletérios gerados ao meio ambiente. Com o passar do tempo ás empresas de 
equipamentos eletrônicos e tecnológicos, faz com que a população ao todo realize cada vez mais a 
troca de seus equipamentos eletrônicos ultrapassados ou bem utilizados, por equipamentos mais 
modernos ou mais tecnológicos. Em busca de uma melhora em seu impacto com o meio ambiente as 
empresas tem uma ferramenta importantíssima que é a logística reversa. A logística reversa permite 
que a empresa trate seus equipamentos antepassados ou utilizados assim buscando amenizar o 
descarte irregular, a logística reversa utiliza de matéria prima para manufatura de novos produtos 
como exemplo o uso de peças, carcaças, placas e destinação final a matéria não reaproveitável, 
assim a empresa estará cuidando do meio ambiente, pois diminui gradualmente o impacto ao meio 
ambiente e consequentemente obtém possível aumento na lucratividade nas atividades da empresa.  
Muitos desafios são encontrados pelas empresas aplicarem a gestão da logística reversa em sua 
linha de produção um deles é o alto custo para a implantação, outros desafios é a conscientização da 
população ao não realizar o descarte irregular de seus equipamentos eletrônicos ao meio ambiente e 
normatização abrangente que trate do determinado assunto com mais clareza, porém, são listados 
diversos benefícios ás empresas aplicadoras desta gestão, como já dito anteriormente um possível 
aumento do lucro, uma maior competitividade perante seus concorrentes, uma grande diminuição aos 
impactos deletérios ao meio, pois busca aplicar em sua produção matérias primas obtidas com a volta 
de equipamentos usados ou obsoletos para manufatura e construção de novos produtos. 
 
Palavras-chave: 1 Empresas brasileiras – 2 Logística empresarial – 3 A legislação ambiental no 
Brasil – 4 Resíduos eletrônicos 

 
 

Reverse logistics and electronic waste: A study on the final disposal of waste 
 

ABSTRACT 
 
The present study aimed to understand the life cycle of electronic products and its relation to the 
deleterious impacts generated to the environment. With the passing of time to the companies of 
electronic and technological equipment, it causes the population as a whole to carry out more and 
more the exchange of their outdated or well-used electronic equipment, by more modern or more 
technological equipment. In search of an improvement in its impact with the environment, the 
companies have a very important tool that is the reverse logistics. The reverse logistics allows the 
company to treat its ancestor equipment or used in this way, seeking to soften the irregular disposal, 
the reverse logistics uses raw material for the manufacture of new products such as the use of parts, 
carcasses, plates and final destination, the material can not be reused, so the company will be taking 
care of the environment, as it gradually reduces the impact on the environment and consequently 
obtains a possible increase in profitability in the company's activities. Many challenges are 
encountered by companies applying the reverse logistics management in their production line, one of 
them is the high cost for deployment, other challenges are the population's awareness of not 
performing the illegal disposal of their electronic equipment to the environment and comprehensive 
standardization which deals with a certain subject more clearly, however, are listed several benefits to 
the companies applying this management, as previously said a possible increase in profit, a greater 
competitiveness to its competitors, a great decrease to deleterious impacts to the environment, as it 
seeks to apply in its production raw materials obtained with the return of used or obsolete equipment 
for the manufacture and construction of new products. 
 
Keywords: 1 Brazilian companies - 2 Business logistics - 3 Environmental legislation in Brazil - 4 
Electronic 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão da logística reversa aplicada no resíduo eletrônico tende a amenizar 

os impactos deletérios causados ao meio ambiente. Ela se faz usualmente na volta 

dos produtos eletrônicos já em seu consumo final para que as empresas possam 

utilizar de peças, carcaças ou fazer o desmanche e dar um destino final a estes 

resíduos.  

Contudo este estudo teve o objetivo de fazer uma busca de informações de 

fontes confiáveis e de um bom entendimento sobre o assunto a logística reversa O 

principal foco foi demonstrar porque ela tornou-se evidente nos dias atuais.  

A logística empresarial tem se destacando em diversos setores empresarial e 

apresentado novas oportunidades de negócios. Além de que se torna possível 

melhorar o desempenho e a competitividade das organizações. Com essa visão, a 

logística reversa se destaca como uma nova área de estudo que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando valor de diversas naturezas; quais sejam: 

econômico, ecológico, logístico, de imagem corporativa, entre outros.  

Para a realização dessa pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica. 

Verificou-se que a logística reversa agrega valores as organizações tanto 

econômicas e sustentáveis quanto á favor da imagem da empresa. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A logística reversa ganhou importância nos anos de 1980, período que 

passou ser mais discutido sobre os problemas ambientais. Ela tem como propósito 

retornar os produtos já vendidos ou reutilizados pelos consumidores finais, 

reintegrando novamente na cadeia produtiva (GOMES, 2013). 

A logística reversa é um processo que as empresas aceitam o produto ou as 

partes de volta que foram consumidas, com objetivo de reciclá-los, manufaturá-los 

ou descartá-los. Com uma boa prática da logística podem ajudar as organizações 

serem mais competitivas em seu setor, agregando valor no seu produto, 

sustentabilidade e maior lucro (Idem). 

Ainda não há uma definição universal para a palavra logística. Embora que 

seja bastante apropriado o conceito apresentado pelo Reverse Logistics Executive 

Council (2004) que define a logística reversa como o processo de planejamento, 

implementação e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias primas, 

estoques em processo, produtos acabados e as informações correlacionadas do 

ponto do consumo ao ponto de origem com o propósito de recapturar valor ou para 

uma disposição apropriada. Para que ocorra a revenda de um produto manufaturado 

existem mecanismos que abrangem etapas como: coleta, inspeção, separação e 

reciclagem. Todas essas operações de reutilização de produtos e materiais estão 

ligadas a logística reversa, com objetivo de uma recuperação sustentável (CAMPOS, 

2006). 

Para o melhor gerenciamento do lixo eletrônico é a logística reversa sendo 

uma das alternativas mais eficientes para a destinação dos resíduos eletrônicos, 

essa ação gera sustentabilidade e menos impacto ao meio ambiente (OLIVEIRA, 

2014). 

Segundo Oliveira (2014), a logística reversa é o planejamento, organização e 

controle que possui mecanismos eficientes para obter nível de rentabilidade, 
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otimização do fluxo da produção e armazenagem. Ao contrário do que muitos 

pensam, a logística reversa é um processo com foco empresarial, com a finalidade 

de agregar valor ou tentar recuperar o máximo de valor de um produto, sendo 

considerados os princípios da sustentabilidade. 

Nas últimas décadas vem crescendo o interesse da prática da logística 

reversa nas empresas com relação aos impactos negativos gerados ao meio 

ambiente.  Esse fato gera uma transparência para o seu consumidor por se tratar de 

uma empresa sustentável que se preocupa com o meio ambiente. A logística reversa 

pode ser definida como o fez o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de 

Suprimentos. Esse segmento focado na movimentação e gerenciamentos dos 

produtos após a venda e entrega no consumidor final (CHAVES e ALCANTARA, 

2009). 

A logística reversa teve sua maior difusão após a promulgação em 02 de 

agosto de 2010 da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil. Essa política garante ações para a coleta e retorno do resíduo 

para empresas, com objetivos de reciclá-los novamente para o mercado 

(NOGUEIRA, 2011). 

Existe muita divergência de autores que definem o que é realmente a logística 

reversa, por ser um conceito muito discutido e em plena evolução no momento. A 

logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

de matérias-primas, estoque em processos e processos de produtos acabados (e 

seu fluxo de informação) do ponto de consumo até o ponto de origem, com o 

objetivo de recapturar valor ou realizar um descarte adequado. A logística reversa 

nada mais e nada menos é o processo de retorno dos produtos já comercializados 

para seus centros produtivos. Esse processo já existe há alguns anos nas fábricas 

de bebidas (retorno de vasilhame de vidro) e as distribuidoras de gás tem o mesmo 

objetivo à reutilização do vasilhame, ou seja, a embalagem chega ao seu 

consumidor e, por conseguinte, retorna ao seu centro produtivo, de forma que esse 

processo seja contínuo (CATALLÃO e FOGOLIN, 2011). 
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Os primeiros estudos levantados sobre logística reversa foram entre os anos 

1970 e 1980 com foco em reciclagem. A partir dos anos de 1990 que ela foi se 

destacando no cenário empresarial. Nas últimas décadas houve um crescimento 

significativo da logística reversa e mais estudos tem sido feito e a definição tem 

evoluído. Infelizmente há ainda pouco conhecimento nesse assunto ligado a 

processos e valores dentro da logística reversa (REIS e RAVAZZI, 2005). 

A temática logística reversa trata-se de um novo modelo de gestão voltada 

para o reuso dos resíduos, e por se tratar de algo novo, poucas empresas brasileiras 

utilizam este modelo para que se reutilizem seus produtos eletrônicos usados para 

que possa vir a diminuir o impacto ao meio ambiente (NHAN et al., 2003). 

Além do impacto ao meio ambiente a logística reversa oferece para as 

empresas e a sociedade vários benefícios, como mais empregos mesmo sendo 

empregos informais como os seletores de resíduos recicláveis e eletrônicos, a 

empresa que se aplica o processo de logística reversa tem como benefício a 

reutilizações de matérias primas recicláveis, matérias essas que são de menores 

custos, objetivando aumentos significativos nos lucros da empresa e a 

sustentabilidade ao meio ambiente (COSTA, 2006). 

Na implantação da gestão da logística reversa as empresas se deparam com 

problemas de logística de transporte, pontos de coletas e sistemas operacionais 

despreparados para a gestão. Isso implica muitas das vezes em menos interesse 

das empresas a aplicar a gestão da logística reversa. Por se tratar de um 

processamento que de imediato não traz lucros para as empresas, pois no processo 

de transporte, separação e beneficiamento da matéria prima reutilizável a empresa 

arcará com todos os custos envolvidos no processo para que assim possa 

manufaturar seus produtos a partir da matéria de reuso tornando um processo mais 

barato fazendo com que os lucros aumentem (DAHER et al., 2006). 

As empresas brasileiras que aplicam a gestão da logística reversa em sua 

manufatura de produtos tendem a se qualificar cada vez mais, pois é uma gestão 

que vem sendo muito aceita e necessária para o meio ambiente, para a sociedade e 
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também para a empresa, tornando seus lucros mais altos e sua matéria prima 

menos escassa, pois irá se utilizar de matérias primas recicláveis (LEITE e BRITO 

2005). 

No Brasil a logística reversa carece muito do comportamento da sociedade, 

para o descarte dos resíduos eletrônicos em local de coleta, para que as empresas 

possam fazer a coleta destes materiais e a reutilização em sua manufatura de novos 

produtos, hoje mesmo com a logística reversa, sendo um fator primordial para o 

equilíbrio do meio ambiente e da sociedade muito se carece da conscientização com 

o descarte correto em pontos pré-definidos (SILVA e LEITE, 2012). 

Além da obtenção de maiores lucros e menos impacto ao meio ambiente, as 

empresas implantam a gestão da logística reversa para obterem a certificação e os 

benefícios da norma NBR ISSO 14001, tornando-se uma empresa destacada e 

competitiva com grandes outras estrangeiras (AVILA e PAIVA, 2006). 

Empresas que aplicam a gestão da logística reversa tendem a ser mais 

eficientes em seus processos e cuidados com o meio ambiente, além de não terem 

riscos de sofrerem qualquer tipo de notificação por infração contra o meio ambiente.  

A certificação da ISSO 14001 assegura a empresa e faz com que ela se preocupe 

cada vez mais com o impacto que sua manufatura causa ao meio ambiente, fazendo 

com que a mesma busque causar menos danos ao meio ambiente (OLIVEIRA e 

SERRA, 2010). 

No contexto da logística reversa, a preocupação com o meio ambiente, é um 

dos principais fatores que a motivam. A questão ambiental vem ganhando 

importância crescente desde a década de 1970, quando os consumidores passaram 

a cobrar das indústrias de bens de consumo ou serviços maiores consciência 

ambiental e só a partir da década de 90 é que sua influência se mostrou mais 

intensa (PEREIRA, 2010).   

A logística reversa empresarial para fabricar produtos ou prestar serviços que 

não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social e participar do 

desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, entre outras iniciativas, são 
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diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na conquista de novos 

clientes e na manutenção dos atuais (BOEMO, 2015). 

As empresas estão tomando um comportamento ambiental ativo, 

transformando uma postura passiva em oportunidades de negócios. O meio 

ambiente deixa de ser um aspecto para atender as obrigações legais e passa a ser 

uma fonte adicional de eficiência. No atual cenário econômico, muitas empresas 

procuram se tornar competitivas, nas questões de redução de custos, minimizando o 

impacto ambiental e agindo com responsabilidade. E descobriram que controlar a 

geração e destinação de seus resíduos é uma forma a mais de economizar e que 

possibilita a conquista do reconhecimento pela sociedade e o meio ambiente, pois 

não se trata apenas da produção de produtos, mas a preocupação com a sua 

destinação final após o uso (SHIBAO et al., 2010). 

A logística reversa está ligada ao mesmo tempo, a questões legais e 

ambientais e econômicas, o que coloca em destaque e faz com que seja 

imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por 

meio das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficiente por 

intermédio da reciclagem e reuso e redução da quantidade de materiais usados 

(MODA et al., 2015). 

Em contraposição o aumento do consumo de produtos descartáveis acarreta 

também no crescimento do número de embalagens, o que além de aumentar os 

custos e comprometer a competitividade, também afeta o meio ambiente. É 

geralmente mais barato usar matéria-prima virgem do que material reciclado, em 

parte pelo pouco desenvolvimento de canais de retorno, que ainda são menos 

eficientes do que os canais de distribuição de produtos convencionais (GARCIA, 

2015). 

A prática da logística reversa ganhou forças, pois as definições de 

competitividade no mercado sofreram alterações com o decorrer do tempo. 

Anteriormente as empresas competiam basicamente por meio de preço, passando 

posteriormente a enfocar a qualidade dos produtos e serviços entregues aos 
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consumidores. Na atualidade, é preciso investir no constante aperfeiçoamento das 

relações com todos os públicos dos quais dependem e se relacionam: clientes, 

fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Isso envolve também a 

comunidade na qual está inserido, o governo e a sociedade de maneira geral 

(RUTESKI, 2013). 

Nesse sentido, a logística reversa é uma ferramenta pautada em princípios 

socialmente responsáveis não só cumpre suas obrigações legais como vai além. 

Tem por premissa relações éticas e transparentes, e assim, ganham condições de 

manter o melhor relacionamento com parceiros e fornecedores, clientes e 

funcionários, governo e sociedade (Idem).  

Com uma crescente geração de resíduos sólidos no Brasil e no mundo vem 

desafiando gestores de várias áreas pela abrangência dos impactos gerados, sejam 

eles ambientais, econômicos, sociais ou culturais. A lei nº 12.305 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos demonstra a preocupação em nível nacional 

dos dirigentes de nosso país (NATUME e SANT´ANNA, 2011). 

O crescimento na geração dos resíduos eletroeletrônicos é decorrente 

principalmente da revolução tecnológica dos últimos anos que produz equipamentos 

em larga escala, com variadas utilidades. Isto resulta em um aumento na quantidade 

e diversidade de equipamentos, que por se tornarem rapidamente obsoletos, 

representam hoje uma porcentagem significativa dos resíduos descartados. Estes 

resíduos eletroeletrônicos são considerados perigosos pela sua composição 

diversificada, principalmente de metais pesados que causam sérios problemas ao 

ser humano, animais, vegetais, lençóis freáticos dentre outros (Idem). 

Com isso caracteriza negativamente os tecnoecossistemas urbano-industriais, 

pois, estes não produzem os alimentos vitais para existência da vida ambiental, não 

limpam o ar e reciclam muito pouco as águas que utilizam. Esses problemas vêm 

adquirindo maiores proporções a partir da Revolução Industrial, que propiciou o 

aumento da escala de produção e consumo e principalmente da diversidade de 

substâncias e materiais que não existiam até então na natureza (Idem).  
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A quantidade de televisores, rádios, celulares, eletrodomésticos portáteis, 

todos os aparelhos de microinformática, DVD’S, luminárias fluorescentes, 

brinquedos eletrônicos e milhares de outros produtos que foram idealizados para 

facilitar a vida moderna e que hoje são descartados na medida em que ficam 

tecnologicamente ultrapassados em um ciclo de vida cada vez mais curtos ou então 

devido à inviabilidade econômica de conserto, em comparação com aparelhos 

novos. Com isso, houve um crescimento dos resíduos eletroeletrônicos, comumente 

chamado de lixo eletrônico, englobando vários tipos de equipamentos, desde os 

eletrodomésticos de grande porte às peças pequenas como celulares e as contidas 

em computadores, ressalta (Idem).  

Cerca de 70% desses equipamentos fora de uso do planeta são exportados 

para a Ásia e para as nações africanas mais pobres. A China, o Paquistão e a Índia, 

por exemplo, recebem por mês cerca de 500 contêineres (cada um com capacidade 

média de 800 computadores) deste material. Em sua maioria são equipamentos não 

reutilizáveis que passam por processos de banhos ácidos e desmontagem para a 

retirada de soldas (BACHI, 2012). 

As substâncias mais problemáticas do ponto de vista ambiental presentes 

nesses componentes são os metais pesados, como o mercúrio, chumbo, cádmio e 

cromo, gases de efeito estufa, as substâncias halogenadas, como os 

clorofluorocarbonetos (CFC), bifenilas policloradas (PCBs), cloreto de polivinila 

(PVC) e retardadores de chama bromados, bem como o amianto e o arsênio 8 (in) 

(Idem).  

Ainda sobre a Política Nacional a subseção IX da mesma trata dos resíduos 

de produtos tecnológicos destinados a uso pelo consumidor, ou seja, os 

provenientes da indústria de informática ou automotiva, os eletro-eletrônicos, de 

comunicação e outros que, após o encerramento de sua vida útil, necessitem de 

destinação final específica sob pena de causar danos ao meio ambiente ou à saúde 

pública, responsabilizando os fabricantes pelo gerenciamento dos resíduos gerados 

por esses produtos (SILVA, 2007). 
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A seção IV aborda o tema reciclagem, considerando que a mesma deve ser 

adotada quando apresentar viabilidade econômica e na existência ou possibilidade 

de criação de um mercado para as substâncias produzidas, se os custos forem 

compatíveis. Além disso, deve apresentar viabilidade técnica mesmo que seja 

necessário o pré-tratamento do resíduo e também ser ambientalmente conveniente. 

E em Parágrafo Único afirma: A reciclagem deve ocorrer de forma apropriada e 

segura, de acordo com a natureza do resíduo, e de forma a não ferir os interesses 

públicos, nem aumentar a concentração de poluentes (Idem). 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUCED), realizada em 1992 e conhecida como Rio-92, assumiu compromisso 

com o 19° desenvolvimento sustentável. Durante essa conferência foi estabelecida a 

Agenda 21, um programa de ação que viabiliza um novo padrão de desenvolvimento 

ambientalmente racional, incluindo com grande abrangência temas como mudanças 

nos padrões de consumo, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e, 

em particular o resíduo eletrônico (SCALABRIN, 2008). 

O descarte irregular de qualquer tipo de equipamento eletrônico obsoleto ou 

ultrapassado se define como resíduo eletrônico (SILVA, et al., 2013). 

O resíduo eletrônico é formado por diversas classes de equipamentos 

eletrônicos como: equipamentos de informática, equipamentos tecnológicos, 

equipamentos brutos (pilhas, baterias), etc. (SELPIS, et al., 2011). 

Os mais frequentes resíduos encontrados descartados de maneira irregular 

no meio ambiente são os equipamentos tecnológicos e equipamentos de informática, 

por se tratarem de equipamentos que sofrem constantes mudanças tendem a se 

tornarem ultrapassados ou obsoletos de uma forma muito rápida (Idem). 

Com a constante mudança na tecnologia os resíduos eletrônicos, cada vez 

mais são notados no meio ambiente (SANTOS, 2012). 

 Seguindo estas mudanças, a sociedade se vê cada vez mais necessitada em 

trocar seus aparelhos para não ficarem sem as novas tecnologias oferecidas pelas 
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empresas, e com essas mudanças constantes de seus aparelhos ou equipamentos 

eletrônicos ultrapassados ou obsoletos os mesmos são descartados ao meio 

ambiente de forma irregular ocasionando impactos violentos ao meio ambiente 

(Idem). 

A maior dificuldade com o descarte do resíduo eletrônico pela sociedade se 

dá pela falta de políticas públicas, falta de iniciativas pelas empresas com programas 

de conscientização para toda sociedade, assim tornando as pessoas responsáveis 

pelo descarte correto, sabendo de sua importância na gestão da logística reversa de 

seus equipamentos eletrônicos (SIGRIST, et al., 2015). 

A implantação da gestão da logística reversa em uma empresa de 

equipamentos eletrônicos tende a amenizar os impactos gerados pelo descarte 

irregular ao meio ambiente, a disponibilização de pontos de coleta é uma das formas 

que a empresa tem para buscar a coleta dos resíduos para que os mesmos possa a 

ser reutilizados e ter uma destinação final correta fora do meio ambiente (CELINSKI, 

et al., 2013). 

No Brasil, algumas empresas trabalham no ciclo da reciclagem; porém, 

muitos aspectos ainda devem ser atualizados, pois muitas das recicladoras não 

fazem o ciclo correto ou de até mesmo de todas as matérias eletrônicas tornando 

assim ineficiente a destinação dos equipamentos eletrônicos, uma implantação de 

logística reversa correta fará com que toda a destinação seja ela para reciclagem, 

desmanche e o reuso seja feita corretamente (SANTANA, 2017). 

O resíduo eletrônico, popularmente dominado como lixo eletrônico tem sido 

objeto de estudo das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas. O problema 

do descarte de resíduos eletrônicos está diretamente relacionado a falta de literatura 

e, por conseguinte, falta de estratégias para administrar o processo de degradação 

ambiental e seus impactos deletérios (ROCHA et al.,2010). 

A crescente demanda e obsolescência dos equipamentos eletroeletrônicos 

tais como computadores, televisores, celulares, refrigeradores, baterias, pilhas, entre 

outros, vem contribuindo para que sejam descartados como lixo comum. Os 
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resíduos eletrônicos quando descartados no meio ambiente de maneira irregular 

e/ou ilegal levam a contaminação do meio. O que pode representar sérios riscos aos 

animais e plantas, e poluir o meio ambiente prejudicando a saúde humana (SELPIS 

et al., 2011). 

Com tanta tecnologia existente e o aparecimento do lixo eletrônico surge a 

necessidade de transformar um problema em solução, com intuito de preservar o 

meio ambiente de forma sustentável. Para isso é necessário criar mecanismos 

eficiente para diminuição dos impactos do lixo eletrônico e possíveis alternativas 

para evitar que não ocorram problemas ao meio ambiente (DANIEL, 2014). 

Um dos problemas mais discutidos na atualidade é a questão que envolve a 

sustentabilidade e o descarte do lixo eletrônico sem os devidos cuidados. O grande 

crescimento de produtos eletroeletrônicos tem por consequência o aumentar 

significante da quantidade de aparelhos obsoletos causando degradação ao meio 

ambiente (OLIVEIRA, 2014). 

Os indicadores do Programa Ambiental das Nações Unidas revelam que no 

mundo é gerado de 20 á 50 toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que o Brasil é 

o que mais produz esse tipo de resíduo, um dado alarmante, pois nota-se a falta de 

políticas públicas á favor da sustentabilidade (NOGUEIRA, 2011). 

Os últimos três séculos foram marcados pelas Revoluções Industriais e 

Tecnológicas que culminaram com o surgimento de novas técnicas produtivas. 

Essas mudanças fizeram a capacidade de produção aumentar de maneira 

acelerada. No entanto, tamanha velocidade do crescimento e a consequente 

necessidade de geração de riquezas acabaram culminando numa série de efeitos 

colaterais para a sociedade na qual o modelo produtivo se insere, o que levou a 

questões sobre a impossibilidade de subsistência (OLIVEIRA et al., 2012). 

Diante desse paradigma e das discussões por ele geradas, surgiu em 1987, o 

termo Sustentabilidade, sendo apresentado oficialmente na Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da Organização das Nações Unidas 

(ONU), presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 
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Definido como a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades (Idem). 

A sustentabilidade é um conceito normativo sobre a maneira como os seres 

humanos devem agir em relação à natureza, e como eles são responsáveis para 

com o outro e as futuras gerações. Neste contexto, observa-se que a 

sustentabilidade é condizente ao crescimento econômico pautado na justiça social e 

eficiência no uso de recursos naturais (SARTORI et al., 2014).  

O que se encontra na prática da gestão empresarial é uma diversidade de 

instrumentos de gestão, muitos dos quais de grande qualidade; porém, que não 

demonstram a capacidade de executar tal interação entre a sustentabilidade e a 

estratégia de negócios na qual a empresa está inserida (OLIVEIRA et al., 2012). 

Surgido na década de 1980, o termo Desenvolvimento Sustentável emergiu 

da relação entre preservação do planeta e atendimento das necessidades humanas 

(IUCN, 1980). O Relatório Brundtland (Intitulado, Nosso Futuro Comum) explica o 

mesmo termo de forma simples, como desenvolvimento que “satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Esta definição é duradoura porque é 

flexível podendo existir interpretações (SARTORI et al., 2014). 

O que hoje chamamos de Desenvolvimento Sustentável tem evoluído como 

um conceito integrador, um guarda-chuva sob as quais um conjunto de questões 

inter-relacionadas podem ser organizadas de forma única. Trata-se de um processo 

variável de mudança que busca como objetivo final, a sustentabilidade em si. No 

mesmo contexto, a sustentabilidade é a capacidade de um sistema humano, natural 

ou misto para resistir ou se adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo 

indeterminado (Idem). 

Sustentabilidade é fruto de um movimento histórico recente que passa a 

questionar a sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria o 

conceito síntese desta sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A 
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sustentabilidade pode ser considerada um conceito importado da ecologia, mas cuja 

operacionalidade ainda precisa ser provada nas sociedades humanas (BACHA et al., 

2010). 

A logística da pós-venda visa buscar dados quanto ao produto oferecido ao 

cliente, se o mesmo apresenta algum problema e até mesmo trazer novos produtos 

mais avançado na área da tecnologia ou design, desta forma buscando uma 

possível fidelidade com o cliente e a marca ou com o produto (MARTINI, 2003). 

Visando os impactos causados ao meio ambiente a implantação desta gestão 

para as empresas de equipamentos eletrônicos busca a diminuição destes impactos 

e a diminuição da retirada de matéria-prima (MUELLER, 2005). 

O que traz muitos benefícios para a empresa e para seus clientes, pois é a 

partir dela que as empresas têm uma visão de como é tratado todo processo de seu 

equipamento após a venda até a entrega ao cliente e até mesmo quando este 

equipamento volta para a empresa já em término de sua vida útil (BORCHARDT, et 

al., 2008). 

As empresas nos dias de hoje ainda não vêem a gestão da logística da pós-

venda como uma ferramenta essencial para seu aumento na lucratividade e 

fidelização entre marca e cliente, deixando muito a desejar na hora que o cliente 

mais precisa da resolução de algum tipo de problema ou até mesmo a destinação 

final de certo equipamento eletrônico, ocasionando a partir desta não 

conscientização o descarte irregular dos equipamentos ao meio ambiente (ANDRÉ e 

GUIMARÃES, 2012). 

Atrelada à gestão da logística da pós-venda está a logística reversa, uma 

ferramenta fundamental para as empresas tratar de seus equipamentos eletrônicos 

ultrapassados ou obsoletos, a utilização da mesma faz com que os equipamentos 

voltem para a empresa poder reutilizar de alguma forma partes ou até mesmo o todo 

o equipamento na manufatura de novos produtos (CHAGAS, et al., 2011). 

Essa gestão aplicada corretamente pelas empresas tende a diminuição de 
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equipamentos eletrônicos obsoletos e até mesmo o descarte dos mesmos, muitas 

vezes os equipamentos eletrônicos são descartados por apresentar uma deficiência 

ou defeitos de fabricação e com a implantação da logística da pós-venda, muitos 

destes equipamentos têm um tratamento diferenciado em busca da resolução do 

problema, assim, voltando para o cliente podendo utilizar até o fim de sua vida útil, 

até este momento não causando nenhum dano ao meio ambiente (SELLITTO, et al., 

2011). 
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RESULTADOS 

 

A logística reversa mudou a forma que as empresas descartam o lixo 

eletrônico produzido por elas. Portanto, ela alterou a forma como as empresas 

manipulam e descartam seus resíduos de forma correta e sustentável. 

Antes da logística reversa as formas de descarte do lixo eletrônico ocorriam 

inadequadamente e afetavam diretamente a saúde humana e o meio ambiente. 

Com o avanço tecnológico, a substituição de produtos eletrônicos ocasionou a 

produção de uma enorme quantidade de lixo eletrônico fazendo surgir à 

necessidade da inserção das práticas da logística reversa nas empresas. 

As práticas da logística reversa foram aderidas pelas empresas com intuito de 

transformar um problema em solução, tanto no pós-consumo que viabiliza o retorno 

de embalagens e mercadorias após sua utilização, como na pós-venda que viabiliza 

o retorno de mercadoria caso houvesse falhas e defeitos. 

No caso do descarte de pilhas, baterias, lâmpadas e computadores o próprio 

comércio faz o recolhimento e encaminha para o fabricante, afinal parte da 

composição desses equipamentos são tóxicos e não devem ir para o lixo comum. 

Todo material que é aproveitável é reciclado. 

Diante deste cenário, as empresas buscam através da logística reversa 

apresentar resultados significativos para o ambiente e a sociedade. As práticas 

sustentáveis fazem com que as empresas se tornem competitivas, considerando que 

os consumidores procuram produtos e serviços conscientes da importância do meio 

ambiente. 

Entendendo que a logística reversa é uma forma de compromisso com o meio 

ambiente, as empresas dividem com seus consumidores a responsabilidade de lidar 

com sobras de insumos e materiais de forma sustentável. A ideia é fazer com que os 

consumidores devolvam para a própria empresa os materiais que ela produziu. 
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A logística reversa pode ser adotada pelo próprio fabricante do produto ou por 

terceiros desde que atenda os interesses da empresa. Além de ser uma prática 

sustentável, ela gera mecanismos eficientes objetivando o lucro. 

A aplicação da logística reversa é de obrigatoriedade legal para empresas 

que trabalham com pneus, baterias e pilhas, resíduos eletrônicos e lâmpadas e 

óleos lubrificantes, por se tratar de produtos que são altamente agressivos para o 

meio ambiente. Por conseguinte, se forem descartados de forma incorreta é 

considerado crime ambiental, tendo como consequência multas entre outras 

sanções.  

Portanto, a logística reversa se faz necessária principalmente nos dias de 

hoje, afinal o avanço tecnológico, respectivamente o aumento significativo da 

produção de produtos obsoletos e o descarte inadequado traz uma preocupação 

maior com a sustentabilidade do planeta. 

          O avanço da tecnologia e o crescimento de resíduos eletrônicos 

tendem a gerar desafios para as empresas que praticam a logística reversa. 

As empresas que praticam a logística reversa são responsáveis por 

reaproveitar destroços de materiais eletrônicos para que seja reciclado um desafio 

de uma empresa que pratica a logística reversa enfrenta é o controle das 

informações relativas á destinação de seus resíduos. 

Para que o processo seja realizado de forma legal, sem prejudicar o meio 

ambiente, antes da destruição é feita a coleta de informações contidas no objeto o 

que acaba gerando um trabalho de responsabilidade. . 

Fora de São Paulo não existem empresas especializadas nesse processo, o 

que acaba se tornando um desafio para as empresas que já fazem o 

reaproveitamento desses produtos e o descarte correto dele. Por isso, o que acaba 

impactando no recebimento e estocagem desse material. Para muitos especialistas 

no assunto provavelmente esta havendo um descarte irregular de resíduos por se 

tratar de apenas um estado executar esse tipo de trabalho. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos é relativamente nova e incompleta, o 

que torna outro desafio para empresas que praticam a logística reversa. Sem 

acordos setoriais a falta de regulamentação não possibilita gerar mecanismos em 

que importadores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores promovam a 

coleta e a destinação correta de uma série de produtos. 

Outro desafio enfrentado pelas empresas que praticam a logística reversa é o 

grande consumo e descarte de aparelhos celulares que cresceu nos últimos anos 

principalmente na América Latina. Com o aumento de aparelhos celulares a ideia foi 

propor um relatório com um conjunto de protocolos para orientar o desenvolvimento de 

políticas públicas para lixo eletrônico.  Considerando-se os protocolos que orientam as 

empresas a praticarem a logística reversa, esse fato pode gerar custos elevados que 

tornam tal prática inviável. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando se fala sobre reciclagem e a gestão da logística reversa aplicada nos 

resíduos eletrônicos pode-se se concluir que são um conjunto de técnicas que têm 

por finalidade aproveitar os resíduos e reutilizá-los no ciclo de produção ou em um 

ciclo de produção paralelo. 

A logística reversa é uma atividade pela qual os materiais que poderiam ser 

descartados ou que já estão no lixo são desviados, coletados, separados e tratados 

para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos, tendendo 

a amenizar os impactos deletérios causados por esses resíduos ao meio ambiente. 

Portanto, a logística reversa tem a função de reutilizar as peças, carcaças ou fazer o 

desmanche e dar um destino final aos resíduos que não forem utilizados. 

Esse processo de logística reversa mostra a grande oportunidade de se 

desenvolver a sistematização dos fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, 

seja pelo fim de sua vida útil, seja por sua obsolescência tecnológica e o seu 

reaproveitamento. Dessa forma, contribui para redução do uso de recursos naturais 

e dos demais impactos ambientais, isto é, o sistema logístico reverso consiste em 

uma ferramenta organizacional com o intuito de viabilizar técnica e economicamente 

as cadeias reversas, de forma a contribuir para a promoção da sustentabilidade e do 

bem da sociedade atrelada aos objetivos empresariais. 

Observando ao longo do desenvolvimento do presente artigo constataram-se 

os desafios enfrentados pelas empresas em relação à logística reversa do resíduo 

eletrônico, além de entender e relatar a logística reversa praticada pelas empresas 

brasileiras destacando-se o segmento dos resíduos eletrônicos e principais desafios 

das empresas brasileiras que aplicam a logística reversa. 

Verificou-se na busca de resultados perante aos objetivos notou-se a falta de 

procedimentos específicos e padronizados e o desinteresse em aperfeiçoar o 

gerenciamento dos fluxos reversos na maioria das empresas, essencialmente pela 
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ausência de indicadores em relação a custo/benefício da atividade não visualizada 

devido à falta de mensuração de custos envolvidos com a atividade reversa. A 

estruturação do canal reverso deve-se basicamente as exigências legais e pressão 

dos envolvidos, o resultado financeiro obtido apenas para atender à legislação e não 

de um planejamento em si. 

Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender quais os 

desafios e os benefícios socioambientais das empresas no momento de realizar a 

logística reversa é claramente a falta de conhecimento teórico e técnico como 

principal desafio da implantação desse processo. 

Considerando-se que os benefícios para as empresas que implantam o 

sistema de logística reversa são principalmente a diminuição do consumo de 

matérias primas e insumos, e o aumento do lucro, além de poder aumentar as 

possibilidades de adquirir um diferencial competitivo, de agregar valor ao produto 

pode prover à mesma uma maior rentabilidade, além de satisfazer às necessidades 

e expectativas dos clientes. Desta forma, a hipótese da sugestão de implantação da 

logística reversa ser mais positiva do que negativa e trazer diversos benefícios para 

os praticantes e para a sociedade a presente hipótese comprovou-se verdadeira. 
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O empreendedorismo para criança: A importância da educação empreendedora na infância 

 
RESUMO 

 
O estudo do empreendedorismo se inicia no Brasil a partir da década de 1990 e tem ganhado mais 
importância no Brasil por mostrar um grande impacto no sucesso e sobrevivência dos novos negócios 
e por consequência gerar riqueza e desenvolvimento econômico para o país. A educação 
empreendedora tem o desafio minimizar as perdas devida a falta de conhecimento do 
empreendedorismo de quem hoje busca um novo negocio seja por oportunidade ou necessidade. A 
aplicação do ensino do empreendedorismo desde a infância busca gerar nas crianças o estimulo a 
empreender de modo que seja aplicado em seu cotidiano transformando suas atitudes. Verificou-se, 
através da pesquisa que o contato com a disciplina do empreendedorismo na escola estimula os 
alunos a observarem oportunidades dentro suas necessidades através da proatividade, criatividade, 
iniciativa e o comportamento empreendedor. Desta forma, crianças poderão se tornar um adulto que 
leva o comportamento empreendedor para seu ambiente de trabalho somando para sua empresa e 
sociedade circundante. Assim, o empreendedorismo poderá ser considerado fator de inclusão social 
onde empreendedor transforma conhecimento em riqueza e inovação para o produto processo ou 
serviço. Entretanto, verificou-se também que o empreendedorismo ainda é deficiente no ensino 
fundamental se comparado à outros países. Buscando entender como as escolas implementam e 
valorizam a prática do empreendedorismo? Este estudo busca expor a importância da aplicação do 
empreendedorismo em escolas publicas e privada, para tornar a educação empreendedora um me-
canismo de aprendizagem para os futuros gestores, a fim de minimizar as falhas causadas por má 
gestão. 
 
Palavras chave: Empreendedorismo. Comportamento empreendedor. Educação infantil. Educação 
empreendedora.  

 
 

Entrepreneurship for children: The importance of entrepreneurship education in childhood 
 

ABSTRACT 
 

The study of entrepreneurship began in Brazil after the 1990 and was more important in Brazil, 
showing a great impact on the success and the search for new business and more opportunities for 
success and economic development for the country. The entrepreneurial company has the minimum 
challenge as loss of knowledge of entrepreneurship that today seeks a new business is for our 
opportunity. The application of the teaching of entrepreneurship from the first time that their research is 
being stimulated to undertake in order to be applied in their daily lives transforms their attitudes. He 
verified through the search research that the contact with the entrepreneurship in the school stimulates 
the children to observe their needs through the proactivity, creativity, initiative and the 
entrepreneurship. In this way, children could become an adult who would take entrepreneurship into 
their working environment for their society and surrounding society. Entrepreneurship can be a factor 
of social inclusion in a transformative entrepreneur in culture and innovation for the production or 
service process. However, it has also been found that entrepreneurship is deficient in elementary 
education compared to other countries. Seeking to understand how the schools implement and value 
the practice of entrepreneurship? This study seeks to expose the importance of the application of 
entrepreneurship in public and private schools to make entrepreneurship education a learning 
mechanism for future managers in order to minimize the failures caused by mismanagement. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Entrepreneurial behavior. Child education. Entrepreneurial education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O empreendedorismo para crianças está pautado no propósito de estimular os 

jovens a serem mais criativos, o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa tem 

como pressuposto o desenvolvimento educacional no Brasil. Nota-se que o ensino é 

defasado e pouco estimulado nas instituições de ensino, visto que há a necessidade 

de criar métodos educacionais engajados pelo empreendedorismo, reforçando a 

importância de aperfeiçoar o âmbito escolar, pois estas crianças são os futuros 

gestores das organizações e eles irão se tornar tomadores de decisões, estas 

crianças são agentes transformadores. 

O ambiente escolar é o melhor lugar para que as crianças pratiquem 

ativamente de atividades que engaje o empreendedorismo. As crianças já trazem 

consigo particularidades empreendedoras como, por exemplo, a curiosidade que 

unidos ao estimulo da capacidade de criação, pode colaborar na potencialização da 

capacidade intelectiva, para que estas possam agir de acordo com os empasses 

organizacionais. 

O incremento das práticas empreendedoras é de extrema importância, visto 

que os recursos educacionais são distribuídos para os métodos de ensino 

tradicionais, neste trabalho de pesquisa demostra-se as principais conjunções do 

empreendedorismo para crianças, de fato o ensino tradicional não capta a realidade 

atual, portanto é notável que a introdução de novos  métodos de ensino incorporado 

à teoria e a prática se faz cada vez mais necessário, por isso é importante  aplicar a 

educação empreendedora em escolas pública e privada, tornando a educação em-

preendedora como um mecanismo de aprendizagem para os futuros gestores, a fim 

de minimizar as falhas causadas por má gestão. 

Durante a criação deste estudo notou-se que o brasileiro empreende muito 

pela necessidade e sustento e menos pela oportunidade com objetivo de mudar este 

quadro a aplicação do empreendedorismo na infância se mostra importante, pois, 
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pode gerar na criança um estimulo a favor do empreendedorismo. Na sua vida 

adulta, o aluno pode se tornar um empreendedor. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Empreendedorismo é um termo muito utilizado nas empresas e está 

relacionado com a criação de empresas ou de um produto novo, mas empreender 

também é agregar valor e saber identificar oportunidades transformando-as em um 

negócio lucrativo. Ela origina-se do inglês entrepreneurship, oriundo do latim 

imprehender, que significa tentar, e executar uma empresa; uma expressão muito 

antiga desde o século XV (SILVA e PENA, 2017).  

A definição de empreendedor só floresceu com o passar dos anos. Quando 

ele começou na idade média ela referia-se a quem cuidava de grandes projetos, só 

no século XVII que foi agregado mais um significado ao empreendedor, aquele que 

assume risco (BISPO et al., 2018). 

Em complemento, entre-preneur (empreendedor) palavra de origem francesa, 

surgiu no século XII, referindo-se a quem encoraja brigas. Durante o século XVI, 

designava quem assume responsabilidades, e no meio militar que era conduzir uma 

ação. Depois disso, somente no final do século XVII, início do XVIII, que ele passou 

a designar pessoas criadoras de projetos (SILVA e PENA, 2017).  

Quando os termos empreendedorismo e empreendedor surgiram, através de 

sua importância no meio social e econômico, houve uma necessidade de maior 

conhecimento e estudos nessas áreas, foi então que me 1932 Joseph Schumpeter, 

um economista e cientista político austríaco, entrou para Harvard University, para dar 

aula. Logo em seguida foi criado um centro de pesquisa, especialista em 

empreendedorismo, e por fim em 1947 surgiu o primeiro curso de 

empreendedorismo oferecido pela universidade (MACHADO e NASSIF, 2012). 

Mesmo sendo muito antigo, o empreendedorismo teve maior importância nos 

últimos anos. Relatos apontam que a primeira vez que o empreendedorismo foi 

inserido como disciplina, foi em 1981, na Escola Superior de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, decisão de Ronald Degen. Para 
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que fosse realizada, essa disciplina foi fundamentada em pesquisas com 

empreendedores, e levou o nome de Novos Negócios. (JUNIOR et al., 2006). 

No Brasil, até os anos 90 o empreendedorismo ainda era desconhecido. Logo 

após esse fato, os empreendedores já existiam no país, porém eram em número 

menor comparado ao que é hoje, e não havia muitas aberturas de empresa devido à 

fragilidade econômica (SILVEIRA, 2008). 

Evolução da Taxa de Empreendedores Iniciais (TEA) do Brasil em 

comparação aos outros países é superior. Os números de acordo com a pesquisa 

GEM (Global Entrepreneurship Monitor) em 2008 a taxa brasileira foi de 10,48%, 

mostrando a grande capacidade e criatividade empreendedora brasileira. Além de ter 

relação com a economia, o empreendedorismo agora pode ser considerado fator de 

inclusão social. A educação empreendedora pode ser definida além de ser um fator 

de criação de produtos, serviços para as empresas com valor econômico, ele cria 

um ambiente onde encorajam condutas sociais que criam novas ideias gerando 

empregos independentes (COSTA e CARVALHO, 2011). 

Educação empreendedora tem como objetivo estimular a criança a ter o olhar 

e o pensamento empreendedor estimulando-a observar oportunidade no ambiente 

que está inserida. O ensino do empreendedorismo possibilita que a criança seja 

proativa em suas atitudes segundo Brasílio (2017, s/n) “[...] que tenha um 

comportamento e este comportamento traga atitude empreendedora e esta atitude 

ele use pela vida. Para que ele possa se tornar protagonista de sua história[...]”. A 

importância do estudo empreendedor mostra a necessidade de criar o 

comportamento empreendedor através de atividades incentivando as crianças 

assumirem riscos, observarem oportunidades e descobrirem a resolução de 

problemas através da inovação abordando de forma lúdica a fixação de conceitos do 

empreendedorismo. 

É importante que através do estudo o aluno possa olhar as necessidades 

circundantes e buscar a ideia para um novo negócio como cita:  

 [...] as ideias vão surgindo muito em cima da necessidade e da referência 
que você acaba tendo, se apresenta uma necessidade e em cima da 
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necessidade você vai criando quando trabalhamos com estes jovens esta 
crianças o incentivo é que eles tenham sempre um olhar para oportunidades 
que se apresentam dentro do entorno que ele está inserido, e da escola 
dele está inserida. Quais são as necessidades que se apresentam por ali? 
Quais são as oportunidades que eu posso de alguma forma transformar em 
algumas ideias de negócio em algumas oportunidades para criação de um 
negócio? [...] para que possa de alguma forma levar o desenvolvimento para 
aquele município para o entorno onde a escola está inserida [...] (BRASÍLIO, 
2017 s/n). 

É importante que os alunos, já na sua juventude, sejam expostos a 

experiências empreendedoras, para que busquem explorar ao máximo o potencial 

empreendedor, porque só assim todos podem se beneficiar com o estímulo dado ao 

estudante mesmo antes dele chegar à universidade ressalta (DUTRA et al., 2001, 

pag.7). A busca através de ferramentas para um estimulo á uma atitude 

empreendedora resultará em profissional mais apto a desafios e sucesso nos 

negócios além de potencializar as habilidades criticas sociais e de lideranças nos 

estudantes. 

A educação empreendedora apresenta um papel fundamental no 

desenvolvimento da cultura empreendedora na sociedade e, por isso, é necessário 

investigar as características e os métodos de ensino adequados à compreensão do 

fenômeno do empreendedorismo e do processo de formação dos empreendedores 

ressaltam (SILVA e PENA, 2017, p.391-392). 

O Brasil ocupa a 5º posição de empreendedores por necessidade, já quando 

se trata de empreendedorismo por oportunidade o mesmo ocupa a 10º posição, isto 

significa que o Brasil empreende mais por sobrevivência. Considerando este 

contexto surge à importância do incentivo do empreendedorismo para crianças. É 

visível a carência do fortalecimento deste jovens a empreender para que eles 

aprendam a ter ética, e que pensem no que estão trabalhando e ter mais autonomia: 

Aplicado aos alunos da educação infantil o empreendedorismo, desperta 

este o lado protagonista nas crianças, ou seja, através de atividades 

simples, criativas, diferentes e envolventes, se torna uma maneira simples 

de estimular estas características nelas, para que se tornem adultos 

preparados para os desafios da vida. (SAROBA, 2014.p.2). 

O ambiente escolar é o melhor lugar para introduzir as práticas de 

empreendedorismo, despertando o lado criativo e empreendedor destes jovens que 
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representam o futuro das organizações, o empreendedorismo para as crianças está 

tornando-se uma vertente muito importante nos dias de hoje, a fim de promover uma 

educação mais engajada, formando jovens capazes de tomar decisões mais 

assertivas e tornar estes mais comprometidos. O empreendedorismo na infância tem 

por principal objetivo desenvolver métodos que incentive estas crianças a se 

tornarem mais criativas, e estimular suas principais características empreendedoras. 

As crianças trazem consigo estas características empreendedoras, através 

da curiosidade e da inteligência, mas é essencial estimular esta capacidade 

de criação e observação, apostando em seus potenciais, transformando a 

educação em uma ponte para um futuro de realizações. (SAROBA, 2014. 

p.3.) 

Nota-se a importância de elaborar métodos de ensino nas escolas públicas 

que encorajem estas crianças a serem mais proativas, pois elas são o futuro das 

organizações, provém destas crianças o conhecimento empreendedor para melhorar 

o desempenho das empresas, lembrando-se que além adquirir conhecimento para 

si, também transfere conhecimento á quem ensina o que de fato é importante para 

as pessoas como um todo. O ensino do empreendedorismo agrega sapiência para 

as crianças que com uma junção dos outros aprendizados tornara-se um ser dotado 

de cognição. A disseminação da cultura empreendedora na sociedade está 

despertando o espírito empreendedor (SAROBA, 2014.p.2). 

A educação infantil nada mais é do que a primeira parte do ensino básico 

das crianças. Ele tem por finalidade o desenvolvimento completo da criança de zero 

a seis anos de idade, abordando diversos aspectos intelectuais, até a sociedade e o 

meio familiar. Todo esse conceito e amparado por lei, e deve ser cedido em creches, 

pré-escolas, mas fica como responsabilidade de cada município a implantação dele 

(PACIEVITCH). 

Em desenvolvimento, vemos que no Brasil a educação básica está em uma 

etapa importante. Atualmente seu dever está se modificando, ponderando questões 

políticas, inserindo novos projetos pedagógicos e instigando novas pesquisas (VAZ 

e MOMM, 2012). 
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Além dos aspectos citados uma nova forma de educar está sendo implanta-

da nas escolas, onde o aluno tem autossuficiência em resolver problemas do dia-a-

dia, porem respeitando seu espaço (PEREIRA, 2015). 

Tendo em vista esses fatos e toda repercussão nos últimos anos, o 

empreendedorismo tem se espalhado no meio educacional como artimanha de 

formação de bons profissionais para o mercado de trabalho. A disciplina vem 

ganhando espaço a nível mundial em instituições públicas e privadas, tanto no 

básico, quanto no profissionalizante e logo entrara em salas de os níveis (SILVA e 

CÁRIA, 2015). 

Além de ter relação com a economia, o empreendedorismo agora pode ser 

considerado fator de inclusão social. A educação empreendedora pode ser definida 

além de ser um fator de criação de produtos, serviços para as empresas com valor 

econômico, ele cria um ambiente onde encorajam condutas sociais que criam novas 

ideias gerando empregos independentes (COSTA e CARVALHO, 2011). 

Com o empreendedorismo se propagando, ele tem sido tema preferencial de 

alguns estudos. Realizado em diversos países, esses estudos comprovaram a 

atuação do empreendedorismo no crescimento social e econômico de um país. Os 

resultados obtidos foram positivos, mostrando que quanto mais aspecto 

empreendedor a sociedade tiver, maior será o desenvolvimento, gerando mais 

riqueza (SELA et al., 2006). 

O tema torna-se importante a medida que percebemos que as crianças e 

adolescentes são os empreendedores do futuro. Se aplicado desde o ensino 

fundamental onde os alunos têm características como inteligência, criatividade e 

curiosidade, fica mais fácil assimilar essa matéria no decorrer do ensino (ZAMBON e 

JUNIOR, 2010). 

Quando uma empresa começa a funcionar, tem que ser levado em conta 

quais são seus clientes, mercado, e quem serão seus fornecedores. Porem isso não 

acontece na prática, fazendo com que elas fechem as portas. Por isso a importância 

desse olhar acadêmico na área empreendedora, onde teriam informações básicas 
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sobre empreendedorismo, diminuindo perdas, e aumentando o sucesso desses 

empreendimentos (MATOS, 2017). 

O ensino didático segue um costume, ele é constituído por matérias que 

geram conhecimento. Uma vez que o empreendedorismo entra como matéria na 

grade curricular, ele quebra esse padrão, dando lugar para as características 

pessoais empreendedora de cada um (NETO et al., 2016) 

Como toda questão, alguns estudos têm apontado o ensino do 

empreendedorismo algumas críticas negativas. Tomando alguns estudos, as críticas 

mencionadas referem-se ao comportamento humano: 

Por outro lado, alguns resumos abordaram críticas a essa nova pedagogia e 
às estratégias que apresentam este fim. A educação empreendedora é 
criticada por alguns resumos como uma forma de controle que aguça nos 
indivíduos os sintomas como inibição afetiva, intrigas, ausência de 
comunicação, individualismo, faz despertar uma competição desenfreada, 
fazendo com que aumente a desigualdade entre as pessoas. Além dessas 
características negativas referidas à educação empreendedora, os resumos 
críticos ao tema reforçam o lado negativo da educação empreendedora sob 
o argumento de que este modelo de educação comunga nas sociedades 
contemporâneas, com a logística ambígua do neoliberalismo (SILVA, 2015, 
p.153). 

Apesar de críticas, ensino empreendedor nas escolas, com maiores 

informações as empresas teriam melhor desemprenho, fazendo com que a 

economia dos pais tenha maior circulação. 

Atualmente a preocupação de melhorar a sociedade através do ensino é 

uma das ideias dos educadores, porém esta não permite preparar empreendedores 

capazes de criarem empresas, por isso o empreendedorismo não surgiu nas escolas 

regulares, como uma competência á mais a ser desenvolvidas nos alunos, e assim 

sua origem fica ligada aos cursos de administração, onde ainda existe muito receio 

por parte dos professores ao tratar do tema, talvez pelo fato de existir diferenças 

entre formar um administrador e um empreendedor: 

É certo que empreendedorismo não se configura como disciplina, com 
metodologias e estratégias específicas que possibilitam na composição de 
padrões de atuação, porém torna-se necessária na medida em que o 
comportamento empreendedor leva ao vislumbre das oportunidades e 
inovações que movimentam os negócios de sucesso. (BARROS, LIMA, 
2012, p.4). 
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Pode-se observar a distância entre os profissionais preocupados com a 

educação e aqueles que querem formar empreendedores, há poucos estudos que 

olhe ambos os lados. Nos dias de hoje o foco não está apenas em administração de 

empresas, há diversas metodologias e ambientes que devem ser considerados. 

Esse é o reflexo da revolução da nova forma de olhar para o empreendedorismo, 

assim fica cada vez mais evidente a importância do empreendedorismo para 

economia, essa pratica proporcionará uma base educacional para os futuros 

empreendedores estimulando desde cedo as suas habilidades, criatividade: 

A educação é à base do ciclo virtuoso do empreendedorismo, pois promove 
uma sociedade que acolhe o indivíduo empreendedor, impulsiona a próxima 
geração de empreendedores e dá instrumentos de capacitação para que 

haja uma maior quantidade de indivíduos empreendedores (GRIN,  et al. 
2012, p.13). 

A educação empreendedora propõe programas para o desenvolvimento da 

educação, formando desde o início o espirito empreendedor nas crianças e jovens 

que iniciam a vida escolar. Atualmente, a maior parte dos jovens brasileiros tem 

pouca ou nenhuma cultura empreendedora, a inovação e o espirito empreendedor 

estão se tornando cada vez mais necessário. Assim não há o implemento das 

técnicas empreendedoras na maior parte das instituições de ensino, é preciso que 

haja um encorajamento destes jovens. 

O comportamento empreendedor é um termo utilizado para designar as ca-

racterísticas de um empreendedor. De fato, ele é aquela pessoa que está em cons-

tante busca por informações, conhecimento da área em que atua, e conhecimento 

de si próprio havendo vários fatos que podem influenciar, desde uma relação de tra-

balho, até no objetivo em que se deseja chegar (BUENO et al., 2004). 

Existem características que representa o ponta pé inicial para um grande ne-

gócio, das quais podemos começar falando da busca de oportunidades e iniciativa, 

que é a capacidade de antecipar aos fatos, pensar em algo novo, encarando fatos 

inexplorados (PÔNCIO, 2016).  

Outra característica é a persistência. Nela está descrita a força e a coragem 

de um empreendedor pois, para se chegar ao objetivo final é preciso deixar o medo 
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de lado, e encarar todos os desafios existentes pelo caminho, e persistir quando 

muitos abandonam seus caminhos (BRASILEIRO, 2010). 

O mundo dos negócios é um mercado muito competitivo. Como outra caracte-

rística falaremos sobre visão. O destaque e o sucesso provem de quando se encon-

tra fendas que necessitam de rápida solução, surgindo oportunidade de grande em-

preendimento (SANTOS, 2017). 

Seguindo as características destacamos a capacidade de liderar, que é defi-

nida como talento de chefiar pessoas, objetivando o crescimento organizacional. 

Torna-se fundamental o empreendedor acreditar em si mesmo, uma vez que nesse 

caminho ele terá que passar por inúmeros desafios (SANTOS et al., 2010). 

Avaliar alternativas, medir riscos e solução dos resultados, fala-se em correr 

riscos calculados, uma vez em que o empreendedor terá que ter disposição em en-

carar desafios e falar por cada um deles (PÔNCIO, 2016). 

Todas essas características citadas acima são imprescindíveis para o suces-

so, pois no caminho surgira dificuldades da qual o empreendedor terá que passar 

para alcançar o sucesso esperado (BRASILEIRO, 2010). 

A visão empreendedora é gerada através das atitudes empreendedoras “O 

Empreendedor é alguém que faz normalmente transforma conhecimento em riqueza 

através da criatividade, ele cria algo novo. O empreendedor é responsável pela 

inovação” (DOLABELA, 2011, s/n) que vai além de abrir sua própria empresa a 

mesma se estende ao empreendedor e ao colaborador quando o mesmo se busca a 

melhora dos processos e melhora do desenvolvimento do negócio. Através da 

inovação que é definida por um construto com diversas definições, que passam pela 

a conversão de conhecimento e ideias em novos ou melhorados produtos, 

processos ou serviços para ganhar vantagem competitiva, ou então como um 

processo de fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da 

maneira mais ampla possível (CINTRA e SILVEIRA, 2017, p.1). 

Para que estas atitudes estejam ativas no ambiente de trabalho é necessário 



 294 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

o constante estimulo a todos que compõe a empresa “São pessoas que fazem e se 

questionam o tempo todo: por que não fazer de maneira diferente? Por que não 

atender o cliente de maneira diferente? Por que não resolver o problema de maneira 

diferente? Isto também é empreender.” (DAMASCENO, 2015, s/n). 

O estimulo a visão de novas oportunidades geram empresários e 

colaboradores mais participativos gerando melhor desempenho da empresa no 

mercado que atua “a criação de um ambiente organizacional mais participativo e 

estimulante às novas iniciativas como a chave para obtenção de um resultado 

melhor” (Chieh, 2007, p.13). 

Quadro 1 Nível de educação empreendedora no ensino fundamental e médio em 2016 

Fatores 
 

Médias 

Países selecionados 

Brasil Alemanha Estados Unidos México 

Nível de educação empreendedora no 
ensino fundamental e médio 

2,2 2,8 3,2 3,2 

 

Fatores 
 

Médias 

Países selecionados 

Brasil Rússia Índia China África do 
Sul 

Nível de educação empreendedora 
no ensino fundamental e médio 

2,2 3,1 4,0 3,3 2,9 

Fonte: Gem (2016). 

*Notas atribuídas em escala de 1 a 9, sendo 1 totalmente falso e 9 totalmente verdadeiro  para afirmações que compõe o 

tópico. 

O sucesso destas medidas e da promoção ao empreendedorismo no gestor e 

no seu colaborador está diretamente ligada ao ensino das práticas empreendedora. 

A aplicação do ensino do empreendedorismo no ensino fundamental e médio ainda é 

baixa no Brasil e no mundo países como China e Rússia tem níveis de aplicação 

deste tipo de ensino mais alto em relação a países mais desenvolvidos Como 

Alemanha e Estados Unidos e como consequência tem um ambiente de negócios 

com melhores oportunidades (GEM, 2016, p.95). 

Controlar em funções administrativas tem por finalidade analisar o trabalho 

que está sendo desenvolvido comparando o que foi feito ao que está sendo feito, a 

fim de apontar desvios em relação ao planejado e propor alternativas para eliminar 

as dificuldades encontradas. O objetivo de controlar e gerenciar consiste em corrigir 

falhas em todas as fases do processo administrativo desde o planejamento, 
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passando por organizar e direcionar, indicando medidas de correção além de 

prevenir novas falhas, e sugerir meios para evita-los: 

O ambiente empresarial é mais turbulento e complexo, o que impõe uma 
compreensão melhor e um efetivo gerenciamento das atividades da 
empresa, envolvendo seu planejamento e controle. Com elementos da 
gestão empresarial, entende-se nos dias atuais o planejamento estratégico 
se impõe, justamente para contribuir no posicionamento que a empresa 

deve definir (MULLER, J. C., 2003, p. 18.).   

Ao longo das últimas décadas o mercado está cada vez mais exigente, as 

empresas têm que se adaptar ao novo ambiente, e aos novos métodos para o 

crescimento da empresa, e hoje é muito importante saber administrar e gerenciar o 

negócio de forma que amplie os horizontes das grandes organizações. Criar 

mecanismos que ajudem a identificar falhas que possam ser resolvidas facilmente 

pelo o gestor e tornando possível prevenir as falhas mais simples e assim podendo 

remedia-la: 

À medida que cresce a procura por gerenciamento de projetos, maior é a 
necessidade de compreender sua utilização, os benefícios e as 
possibilidades de aplicação na gestão dos negócios, uma vez que as 

organizações diferem quanto ao estágio em que se encontram. (Silveira, g. 
a., 2012, p. 2.). 

Empreender também se trata de gerenciar e controlar, pois necessita criar 

mecanismo que facilite e elimine falhas, um ambiente organizacional precisa estar 

organizado e bem planejado para que se possam buscar novas ideias. Planejar, 

organizar, direcionar e controlar é a base para construir uma organização de 

sucesso e assim por sua vez poder gerenciar uma empresa sabiamente. Atualmente 

o insucesso da maioria das empresas está relacionado a má gestão dos 

empresários, talvez por não terem uma base educacional que proporcionasse o 

conhecimento de como prevenir ou consertar erros que muitas vezes ocorrem por 

falta de informação, é preciso estar conectado a esse novo mundo onde as crianças 

são a base do ambiente organizacional que está avido por mentes jovens e 

pensantes, é preciso prepara-las para este mercado. 

O ensino do empreendedorismo aplicado na escola faz desde pequeno 

possa ver as oportunidades ao redor é a interação com meio em que vive que 

motiva a empreender: 

O que faz um empreendedor é um conjunto de atitudes e comportamentos 
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que o predispõem a ser criativo, a identificar a oportunidade, a saber, 
agarrá-la. [...] E o principal conhecimento do empreendedor não está nos 
livros, mas à sua volta, nas pessoas, no mercado, no mundo. A leitura e a 
interpretação que o empreendedor faz do ambiente é que irão conduzi-lo ou 
não ao sucesso (DOLABELLA, 1999 p. 23-24). 

O ensino empreendedorismo busca a diminuição da criação de empresas 

que tem o mínimo conhecimento para manutenção de seu negócio o que a levam a 

fechar as portas “As estatísticas do Sebrae indicam que 60% das 500 mil pequenas 

e microempresas que são abertas todos os anos no Brasil fecham as portas antes 

de completar cinco anos” (DOLABELLA, 1999, p.19). 

A inserção do estudo do empreendedorismo nas escolas tem, com efeito, a 

geração de um adulto que levaram a pratica do empreendedorismo como atitude 

aplicada no processo seja das empresas que atuam “Exige-se hoje, mesmo para 

aqueles que vão ser empregados, um alto grau de “empreendedorismo”. As 

empresas precisam de colaboradores que, além de dominar a tecnologia, conheçam 

também o negócio, saibam auscultar os clientes e atender às necessidades deles.” 

(DOLABELLA, 1999, p.51) ou que gerenciam seu próprio do seu próprio negocio. 

Para que empreendedorismo em um futuro deixe de ser aplicado como necessidade 

passe a ser aplicado conforme o surgimento de uma oportunidade: 

O empreendedorismo por oportunidade é quando o empreendedor, mesmo 
com outras possibilidades de renda, prefere criar seu próprio negócio. Por já 
ter proventos não advindos da nova empresa, este empreendedor que 
normalmente tem maior escolaridade e capacitação quando comparado aos 
empreendedores por necessidade tem mais tempo e recursos para criar e 
conduzir o negócio (GEM, 2016, p.61). 

Ao longo deste trabalho verificou-se certa escassez de material voltado ao 

estudo a implantação do ensino do empreendedorismo tardio nota-se que o aluno 

tem acesso a este conhecimento quando está cursando o nível técnico ou superior:  

A maioria dos cursos de empreendedorismo se destina aos alunos dos 
cursos de graduação que, geralmente, ainda não têm maturidade 
profissional e experiência para visualizarem oportunidades de negócio, sem 
contar que poucas instituições oferecem cursos de pós-graduação para 
apoiarem os seus ex-alunos que necessitam de experiência e maturidade 
no desenvolvimento de oportunidades de negócio. A maioria das escolas 
técnicas e universidades que promovem o empreendedorismo, o fazem 
focado exclusivamente na tecnologia e na administração do negócio e 
isolado das outras disciplinas como sociologia, ciências comportamentais, 
história e ciências ambientais (DEGEN, 2008, p. 9). 

O que ao longo deste estudo se mostra como maior deficiência do estudo e 
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formação de empreendedores quando o estudo do empreendedorismo se torna 

presente na educação de um aluno e assim o acompanhando. 

Não há dúvidas os resultados que o ensino do empreendedorismo trará ao 

Brasil: “O ensino de empreendedorismo ajudará na formação de melhores 

empresários, melhores empresas e na maior geração de riqueza dos pais” 

(DORNELAS, 2001 p.39). 
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RESULTADOS 

 

O empreendedorismo mudou a visão quanto à forma de gestão dos negócios 

no Brasil. Apesar de ser um tema difícil, o empreendedorismo traz uma vertente mui-

to importante para as instituições de ensino, mostrando o quanto ele cresceu ao lon-

go dos anos e como beneficia quem obtêm o conhecimento do mesmo, alavancando 

a economia do país e consequentemente das empresas. 

A falta de emprego ou ocupação profissional das pessoas tem gerado certo 

crescimento relativo ao empreendedorismo. Esse dado mostra o quão grande é a 

capacidade criativa e empreendedora das pessoas. Entretanto, nem sempre essa 

capacidade criativa e empreendedora é suficiente para gerar novas fontes de traba-

lho, o que demostra a importância de motivar as crianças em ascensão neste trajeto 

da educação básica, onde se formam jovens comprometidos e criativos. 

Contudo o empreendedorismo vai além da criação de um negócio novo, ele 

possibilita a criação de novos produtos, ou métodos de produção, possibilitando o 

melhoramento de processos. Apesar de o Brasil ter um bom desempenho quando se 

refere a empreendedorismo por necessidade, ainda está caminhando para o cresci-

mento deste conceito, que busca empreendedorismo por oportunidade torna-lo uma 

disciplina incorporada nas escolas de ensino básico. 

Praticado no país a partir da década de 90 o empreendedorismo tem como 

ideia observar as oportunidades e transforma-las em negócio sua aplicação como 

ensino tem ganhado importância por mostrar que está diretamente ligado à 

sobrevivência das empresas e geração de riqueza e desenvolvimento econômico do 

país.  

O ensino do empreendedorismo tem como objetivo estimular o aluno a 

observar às oportunidades na sociedade em que vive, ressaltando atitudes como pro 

atividade, criatividade e iniciativa. O ambiente escolar se mostra como o melhor 

lugar para que as crianças pratiquem atividades que engajem o desenvolvimento da 

cultura do empreendedorismo juvenil. 
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Durante a criação deste estudo notou-se que o brasileiro empreende muita 

pela necessidade e sustento e menos pela oportunidade com objetivo de mudar este 

quadro a aplicação do empreendedorismo na infância se mostra importante, pois, 

pode gerar na criança um estimulo a favor do empreendedorismo. Na sua vida 

adulta, o aluno pode se tornar um empreendedor. 

Foi notado que a praticas favoráveis ao empreendedorismo são defasadas e 

poucas instituições buscam disseminar o estudo do empreendedorismo na infância 

sendo mais praticado quando o aluno está no nível técnico ou superior. 

Hoje, o empreendedorismo é um tema com grande destaque na sociedade, 

pois faz parte da composição da grade disciplinar das faculdades de administração e 

contabilidade. Mas, considera-se que a distância entre o empreendedorismo e a 

educação é grande. 

Ao longo da composição da presente pesquisa, mesmo que a educação seja 

a base para criar um bom empreendedor, foram constatadas práticas teóricas de 

como seria o empreendedorismo unido às disciplinas curriculares e não na prática, 

apesar de ter sido constatada uma aula de empreendedorismo como disciplina há 

alguns anos atrás. 

Essa falta existe tanto por não receber apoio direto do governo, pois é notório 

a falta de interesse em formar empreendedores, apesar de ser fato a relevância do 

empreendedorismo para economia do país, e também por haver grande diferença 

entre empreendedor e administrador, pois, o foco das instituições é formar 

administradores. 

Como consequência disso, números relatam a sobrevivência das empresas 

no Brasil. Devido à crise que o país passou nos últimos anos, a taxa caiu de 77% 

para quase 51% de sobrevivência das empresas.  

Por ser um país onde o número de empreendedorismo por necessidade é 

muito grande, as principais causas apontadas no fechamento das empresas são: 

impostos e encargos com valores autos, falta de cliente, falta de planejamento e falta 

de mão de obra qualificada e, especialmente um perfil empreendedor do gestor. 
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Sem empreendedorismo como matéria disciplinar nas escolas, não há o que 

as empresas valorizarem, consequentemente a falta da cultura empreendedora nos 

alunos continua a mesma, deixando de lado um bom instrumento de conhecimento 

para futuro empreendedores. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa buscou identificar se existem escolas e empresas que 

implementa e valoriza a prática do empreendedorismo na educação infantil no Brasil. 

Desde a década de 90 o empreendedorismo no Brasil surge com propósito de 

estimular o lado criativo do indivíduo, buscando soluções e ideias inovadoras para 

melhorar o ambiente em que está inserido. A sua aplicação tem ganhado força ao 

passar dos anos e é notório o quanto o empreendedorismo transforma uma 

organização trazendo inúmeros benefícios. 

Neste trabalho notou-se que quando o jovem é estimulado a empreender em 

sala, ele se torna mais criativo e proativo e com iniciativa, mas é preciso uma 

participação mais ativa do governo, pois a introdução desse método empreendedor 

deve ser inserida com uma disciplina em escolas do ensino básico. 

No Brasil está enraizada uma cultura de empreendedorismo por necessidade 

e não por oportunidade, esta é uma realidade em tempos atuais e é possível em 

uma pesquisa rápida na internet perceber que o percentual de brasileiros que 

empreendem por necessidade é expressivamente alta. 

Na atualidade o empreendedorismo tem ganhado maiores proporções, no 

sentido de que ele tem crescido e colaborado para as empresas se manterem 

abertas, pois basta uma ideia inovadora para alavancar as empresas e 

consequentemente o país. A falta de interesse dos governantes em investir na 

educação empreendedora não possibilita que as empresas identifiquem uma 

melhora proporcionada pelo método sugerido neste trabalho. 

Dada à importância do assunto, verificou-se que o empreendedorismo tem 

mudado a visão dos empresários ao longo dos anos e sua implementação trará 

benefícios para o profissional e para organização. Embora o empreendedorismo já 

exista há algum tempo, ainda há muitos impedimentos para a sua implementação 
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nas escolas de ensino básico.  

Durante a elaboração deste ARTIGO observou-se o quanto o 

empreendedorismo é importante para movimentar a economia do país gerando 

crescimento. Notou-se também que apesar de estar crescendo, ainda há pouca 

adesão dos métodos que abordam o empreendedorismo nas escolas públicas e 

privadas.  

Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender se 

existem escolas púbicas ou privadas que implementam e valorizam a prática do 

empreendedorismo, abordando as principais dificuldades para introduzir o 

empreendedorismo como uma disciplina nas escolas pública e privadas, onde os 

jovens e crianças iniciam sua vida acadêmica, oferecendo uma qualificação para ser 

um bom administrador, apesar do empreendedorismo estar crescendo, ele ainda 

necessita de aprimoramento. 

Desta forma, verificou-se que a educação empreendedora como mecanismo 

para as crianças aprenderem a controlar e gerenciar negócios, fatores esses que 

influenciam em uma melhora significativa para as futuras empresas, proporcionando 

para que estas tenham uma participação mais efetiva em tomadas de decisão. Desta 

forma, identificou-se escolas que implementam e valorizam ações ou projetos 

relacionados ao empreendedorismo. 
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Comércio exterior: Um estudo sobre a evolução das empresas brasileiras no século XXI 
 

RESUMO 
 

A evolução do comércio exterior internacional é de grande relevância para as organizações, em que 
aumentando suas exportações, consequentemente a economia brasileira melhora. Da mesma forma 
com que o país importa é essencial à exportação, para não ocorrer um caso de déficit na balança 
comercial. E com o passar dos anos, as exportações da commodity brasileiras cresceram 
gradativamente, se destacando no seu crescimento e valorização de seus preços, com isso 
contribuindo para a evolução da economia, e para o aumento do Produto Interno Bruto (PIB). Através 
da pesquisa bibliográfica verificou-se que muitas organizações juntamente com suas atividades 
econômicas ganharam destaque pela quantidade que exportaram e que ainda exportam, aumentando 
as vendas e auxiliando no crescimento econômico do país. A partir do século XXI a exportação vem 
ganhando destaque pela sua contribuição para a economia brasileira em que várias atividades 
econômicas são requeridas em outros países valorizando os seus preços e a qualidade. As vendas 
dessas atividades que se destacam são: o milho, a soja, a carne bovina entre outros. Elas fazem 
parte da boa fase que a economia brasileira está passando.  
 
Palavras chave: Balança comercial. Evolução dos setores exportadores. Exportações.  Economia 
brasileira. Organizações.  

 
 

Foreign trade: A study on the evolution of Brazilian companies in the 21st century 
 

ABSTRACT 
 

The news of the international trade is of great relevance for the organizations, in which the sales are 
their, consequently, a Brazilian economy improves. In the same way that the country imports is 
essential for export, so as not to occur a case of trade deficit. Over the years, as the Brazilian 
commodity grew, it increased its growth and appreciation of its prices, thus contributing to the 
evolution of the economy and to the increase in the Gross Domestic Product (GDP). Through 
bibliographic research it was found that most of the sources increased with the help of their sources of 
income and contributed to the economic growth of the country. Since the 21st century, exports have 
gained prominence for their contribution to the Brazilian economy and some activities are required in 
other countries, valuing their prices and quality. Sales of these activities are: soybeans, beef, among 
others. They do part of the good phase that the Brazilian economy is passing. 
 
Key words: Trade balance. Evolution of export sectors. Exports. Brazilian economy. Organizations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Comércio exterior tem a função de comprar e vender bens feitos entre os 

países, quando se vende é denominado exportação e quando se compra 

importação. A balança comercial está diretamente ligada com o comércio exterior, 

pois é os valores recebidos pelas exportações e os valores pagos pelas 

importações. Tanto que o comércio exterior representa na maioria dos países uma 

grande parcela no PIB, dando sua grande importância para qualquer país. 

Dentro deste cenário, a exportação tem ganhado um destaque considerável, 

pela quantidade de bens que foram exportados nos últimos anos mais precisamente 

de 2016 a 2017, mas tem previsões de continuar em crescimento neste ano de 2018 

e 2019. Pois muitas organizações e suas atividades econômicas se destacaram no 

mercado internacional, que necessita dessas atividades, valorizando o produto e o 

preço também, contribuindo para a economia brasileira como o aumento do PIB.  

Neste trabalho mostrou-se a evolução que as vendas internacionais obtiveram 

crescimento, e conseqüentemente afetando positivamente a economia do país, e de 

que modo à economia influencia o país. Algumas áreas cresceram suas exportações 

favorecendo não só as empresas exportadoras, mas também e economia brasileira. 

Analisar também quais empresas teve maior destaque nas vendas internacionais 

identificando a importância delas para a economia brasileira, apontando juntamente 

os setores. 

Para o desenvolvimento do devido trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica, 

em que se baseou em artigos científicos de maioria da plataforma da scielo na área 

do comercio exterior, foram utilizados como forma de complementos pesquisas em 

revista eletrônicas e sites especializados no assunto. Apoiando-se em técnicas de 

coletas de dados, mas também quantitativas.  

As empresas que se destacaram nas exportações vêm evoluindo seu 

crescimento de vendas nos países que compram suas mercadorias, uma que 
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podemos destacar é a vale, em que quando passou a ser privatizada aumentou suas 

vendas internacionais. Destaca-se também as atividades na parte rural, uma delas é 

a carne bovina que é muito requisitada em outros países, como a China, Chile, 

Rússia entre outros, a empresa que mais exporta para esses países é a JBS, que 

vem se recuperando de uma crise devido a uma adversidade, porém obteve melhor 

participação na exportação de carne bovina. E o setor agrícola apresentou no ano de 

2017 uma safra relevante, tornando um dos maiores exportadores do ano passado, 

exportando grãos, como o milho e a soja, a força que o país teve na exportação 

desses grãos foi devido à colheita no inverno. E uma das empresas que produz 

essas atividades é a Cargil que devido ao crescimento dos grãos, viu suas vendas 

aumentaram no comércio exterior.  

Com tudo isso, as exportações brasileiras voltaram a crescer após cinco anos 

em queda, fazendo a balança comercial registrar um saldo positivo. E juntamente a 

economia cresceu apresentando melhorias, após dois anos de queda do PIB, mas 

que em 2017 ficou acima do que esperava. Indicando que os próximos anos de 2018 

e 2019 serão iguais ou ainda melhor, sendo representado pelas exportações de suas 

commodities, favorecendo a aumento do PIB. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo DINIZ et al. (2009, s/n) o comércio exterior é fundamental para que o 

país se desenvolva economicamente, no Brasil essa prática teve início a partir de 

sua independência, em 1822, exportando primeiramente produtos primários como o 

café, posteriormente outros produtos ganharam destaque, como o cacau, algodão, 

madeiras, carnes, fumo, açúcar, minérios (principalmente ferro e manganês). 

Como o comércio exterior é fundamental para a manutenção da economia e 
o desenvolvimento de um país, essa ferramenta foi implementada a partir da 
proclamação da independência que ocorreu em 1822. Após essa data os 
anos que escreveriam a história comercial brasileira foram marcados por 
ciclos econômicos, onde cada um se caracteriza por ter um único produto 
direcionado ao comércio exterior.  

 

A partir de 2001, a balança do comércio exterior brasileiro começou a 

apresentar um superávit, aumentando o volume de empresas exportadoras que 

exportam produtos primários, como minério de ferro, soja, milho entre outros. Mas 

apesar dos produtos serem maioria da pauta de exportações brasileiras, o Brasil tem 

dificuldade de agregar valores aos seus produtos (JESUS, 2017). 

A soja que faz parte das commodities agrícolas, que representou grande 

crescimento nas exportações, pois os estoques de soja em ouros países são baixos 

e em se desenvolvido com ganhos e competitividade, contribuindo com as 

modificações e evoluções da economia do país juntamente com a do milho, outra 

commodities de grande exportação no país (VALARINI, 2016). 

É possível analisar a importância do minério de ferro nas exportações do 

Brasil, afetando positivamente a balança comercial, em 2012 com a crise econômica 

mundial, gerou um excesso de oferta de minério de ferro no mercado, sendo o 

minério granulado ser a maior transação no mercado mundial. Em que o choque no 

preço do mercado de ferro pode ocorrer impacto positivo ou negativo na economia 

brasileira, dado a importância do mesmo para a economia dos países (SILVA, 2016). 

Outro produto que obteve alta em exportações, foi à carne bovina, que 
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apresentou aumento na demanda mundial, em que o Brasil ganhou grande espaço, 

ampliando seu papel de importância no fornecimento de commodities agropecuárias. 

É possível destacar que o aumento da população e o crescimento de sua renda nos 

países em desenvolvimento, favoreceu ao impulso a demanda internacional, 

elevando as exportações brasileiras no setor (CASTRO et al., 2016).  

De acordo com Miranda e Motta (2001), o setor agropecuário brasileiro 

apresenta várias vantagens em relação a outros países “clima, a extensão territorial 

e a fácil disponibilidade de fatores de produção, o fato de o gado ser alimentado a 

pasto é uma valorização da carne bovina no mercado internacional.”. 

Segundo dados da (ABIEC, 2015) a carne bovina representou em receita 3% 

de tudo que o Brasil exportou, contribuindo para o saldo positivo do setor e da 

balança comercial do país.   

Portanto o Brasil ganhou um grande crescimento no mercado internacional, 

exportando seus produtos ou commodities, gerando diferença na balança comercial 

do país, agregando aumento na economia da mesma (AZEVEDO, 2017). 

O ano de 2017 foi de notícias animadoras sobre o comércio exterior brasileiro 

e com isso muitas empresas contribuíram e contribuem para o crescimento das ven-

das no comércio exterior, porém algumas empresas têm maior representatividade no 

comércio internacional, entre elas, a Cargill, Valle e JBS (COELHO, 2017). 

Uma delas é a Cargill, fundada pela família Cargill nos EUA, que expandiu 

seus negócios em outros países inclusive no Brasil, que durante a década de 1960 

passava por grandes mudanças sendo elas; políticas, sociais e econômicas. Base-

ando sua produção somente no café e no açúcar naquela época, mas existia um 

potencial de crescimento agrícola e com a chegada da Cargill em 1965 possibilitou a 

exploração desse potencial. Naquele período a soja se consolidava obtendo alta na 

produção de óleo de soja gerando grande oportunidade no mercado, e com isso a 

Cargill fez da soja sua principal atividade, mas também produzia outras atividades 

como algodão, cacau, café entre outros. A Cargill se conecta com produtores e usu-

ários do setor agrícola ao redor do mundo, operando em uma base global fornecen-
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do, armazenagens, comercialização, processamento e distribuição de grãos e se-

mentes oleaginosas como trigo e o milho. Hoje o Brasil é um dos maiores exportado-

res de soja no mundo e a Cargill é uma das principais que atua nesse setor no país 

(HISTÓRIA 2016, s/n). 

A Valle do rio doce é uma das maiores mineradoras do mundo, que foi criada 

para explorar uma das minas de ferro na região de Itabira, no estado de Minas Ge-

rais em 1942, mas desde 1997 através de um consórcio liderado pela Companhia 

Siderúrgica Nacional de um empresário brasileiro chamado Benjamin Steinbruch, 

adquiriu o controle acionário da Valle por R$ 3.338.178.240, fazendo da vale uma 

organização privatizada de capital aberto e com ações negociadas na bolsa de valo-

res, tornando a maior empresa de mineração diversificada das Américas e a segun-

da do mundo. Maior produtora de minério do mundo e a segunda maior de níquel se 

destacam também na produção de manganês, cobre carvão, cobalto entre outros, 

nos últimos anos a companhia exportou US$ 16,2 bilhões e só vem crescendo com 

os anos (HISTÓRIA... 2012). 

A JBS surgiu como uma empresa família, criada a partir de um pequeno 

açougue na cidade da Anápolis (GO) em 1953 seu fundador é José Batista Sobrinho 

(cujas iniciais formam a sigla JBS). Atualmente a JBS são donas da marca como 

Friboi e Seara, tornando-se a maior processadora de carnes do mundo. Em que sua 

atividade principal é no ramo alimentício em geral, especificamente com a carne 

(TREVIZAN e GAZZONI, 2017). 

As exportações da JBS de carne bovina obteve aumento no ano de 2018 “A 

empresa de alimentos, JBS prevê alta de 22% em suas exportações de carne bovina 

in natura do Brasil, ajudada pelo crescimento de vendas em mercados como China, 

Egito e Chile” (LAIER, 2017a, s/n). 

Essas empresas obtiveram crescimento de vendas de acordo com algumas 

atividades principais, sendo elas do setor agrícola desde anos passados vem contri-

buindo com a economia e o minério de ferro que tem mesma participação de impor-

tância ao decorrer dos anos juntamente com o setor agropecuário, evoluindo no 
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mercado internacional, movimentando a economia do país. Havendo uma expansão 

dessas atividades econômicas durante os anos no país, proporcionando um desen-

volvimento econômico no Brasil (SILVA, 2009). 

A soja que faz parte das commodities agrícolas representou grande cresci-

mento nas exportações, pois os estoques de soja em outros países são baixos e 

vem se desenvolvendo com ganhos e competitividade, contribuindo com as modifi-

cações e evoluções da economia do país juntamente com a do milho que é outra 

commodity de grande exportação (VALARINI, 2016). 

É possível analisar a importância do minério de ferro nas exportações do Bra-

sil, afetando positivamente a balança comercial, em 2012 com a crise econômica 

mundial, gerou um excesso de oferta de minério de ferro no mercado, sendo o miné-

rio granulado ser a maior transação no mercado mundial. Em que o choque no preço 

do mercado de ferro pode ocorrer impacto positivo ou negativo na economia brasilei-

ra, dado a importância do mesmo para a economia dos países (AMORIM, 2013). 

Outro produto que obteve alta nas exportações foi à carne bovina, que apre-

sentou aumento na demanda mundial, em que o Brasil ganhou grande espaço, am-

pliando seu papel de importância no fornecimento de commodities agropecuárias. É 

possível destacar que o aumento da população e o crescimento de sua renda nos 

países em desenvolvimento, favoreceu ao impulso a demanda internacional, elevan-

do as exportações brasileiras no setor (CASTRO et al.,2016). 

Existem várias empresas que envolvem suas atividades na exportação, e com 

isso vem crescendo a quantidade de novos participantes, contribuindo com o 

aumento da exportação de suas atividades econômicas “As exportações brasileiras 

cresceram significativamente no período 2002-2014, passando de aproximadamente 

US$ 60 bilhões em 2002 para mais de US$225 bilhões em 2014” (FREITAS e PAIVA, 

2015. p.86). 

Algumas empresas se destacam no comercio internacional, e vem se evoluin-

do com os anos de acordo com o crescimento de suas atividades principais, uma 

delas é a Vale do rio doce que ao passar a ser privatizada obteve um crescimento 
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das exportações de minério de ferro, alcançando uma margem de lucro maior de 

quando era estatal e com a ajuda da ação do mercado internacional, pois com um 

crescimento da demanda da China por minérios (FARIA et al., 2009).  

Atualmente, mais precisamente em 2016 e 2017 a Vale apresentou um cres-

cimento considerável de minérios, beneficiando as exportações já que o minério de 

ferro é um dos principais itens que obteve alta na exportação, em que o preço médio 

de minério de ferro no ano de 2017, ficou com UU$ 82, com uma grande diferença 

do preço de 2016, que apresentou UU$ 58,32, elevando a demanda e ajudando na 

recuperação dos preços e na economia do país (NOGUEIRA e SETTI, 2017).  

A exportação de grãos no Brasil, especificamente de milho e da soja, teve um 

crescimento no ano de 2017, ficando em primeiro lugar de atividade econômica que 

mais exporto. A força do Brasil na exportação de milho em 2017 foi devido à colheita 

no inverno, fazendo o país ser o segundo mais exportador de cereais do mundo, fi-

cando atrás dos EUA, e esses índices de crescimento neste setor tendem a crescer 

no ano de 2018 (MANO, 2017). 

A Cargill a empresa que mais exportou milho e soja, viu seu índice de vendas 

no comercio internacional crescer do ano de 2017 em diante, com a safra de 2016 e 

2017 por ajuda do clima que estava favorável, o Brasil colheu volumes recordes de 

milho e soja, refletindo na economia do país positivamente (CINTRA, 2017).  

Outra atividade econômica que contribuiu para a exportação brasileira é o se-

tor de carne bovina, exportando para a china, Egito e Chile.  A JBS a empresa que 

obteve mais participação em vendas de carne bovina, está se recuperando de uma 

crise devido a uma adversidade, acontecimentos envolvendo a companhia. Mas pre-

vê crescimento de 22% de suas exportações de carne bovina (LAIER, 2017b). 

Em que esse ano de 2018 deve crescer em média 10%, tanto em volume 

quando em receita, se consolidando no setor “as exportações de carne bovina do 

Brasil devem totalizar 1,53 milhão de toneladas, alta de nove por cento ante 2016, 

com receita de 6,2 bilhões de dólares, avanço de treze por cento na mesma base de 

comparação” (GOMES, 2017. s/n).  
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As exportações brasileiras voltaram a crescer consideravelmente após cinco 

anos em queda, fazendo a balança comercial registrar um saldo de US$ 67 bilhões 

no ano de 2017. As vendas de petróleo e automóveis ao exterior foram os que 

obtiveram maior crescimento, reforçando os resultados positivos da exportação 

(WARTH e NAKAGAWA, 2018). 

O Brasil no ano passado em 2017 apresentou 18% de aumento das 

exportações, já em produtos manufaturados foram de 20%. ”Isso reflete um bom 

momento do comércio exterior brasileiro, já que temos observado preços mais 

favoráveis e elevação da quantidade exportada” (PEDUZZI, 2017. s/n).  

E com isso a economia cresceu junto, após dois anos seguidos de queda, em 

que o PIB em 2017 ficou acima do que esperava. A recuperação da economia foi 

gerada por vários fatores, mas um maior deles foi da super safra de grãos com 

aumento das exportações, e a alta do preço do petróleo e minério de ferro também 

ajudou para no crescimento. Como uma boa parte do crescimento veio do campo em 

que, o PIB agropecuário cresceu 13%, respondendo sozinho com 0,7% da economia 

no ano de 2017 (ALVARENGA, 2017). 

A safra recorde levou o setor agrícola a crescer, alavancando juntamente a 

economia “Principalmente com recorde da safra de soja, que é o produto agrícola 

mais pesado do Brasil, e do milho, cuja safra cresceu mais de 55% na comparação 

com o ano anterior” (SILVEIRA e GAZZONI, 2017. s/n).  

Com o crescimento de 2017 do PIB, em 2018 a economia engatou um 

crescimento forte e sólido, em que o com isso ajudou o país a sair da recessão. Pois 

com o crescimento da economia representa uma esperança para o Brasil, com 

crescimento das indústrias e suas vendas no mercado internacional 

(OLIVEhttp://www.agricultura.gov.br/noticias/exportacoes-do-agro-garantiram-

superavit-da-balanca-comercialIRA e TOKARNIA, 2018). 

 O crescimento impulsionado pela agricultura em 2017, com a super safra é 

um sinal promissor em 2018, com as vendas externas dos produtos agrícolas 

contribuindo para um desempenho positivo no comércio exterior e 
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consequentemente para a economia também (CAMPOS, 2018). 

Portanto 2018 pode ser um ano ainda melhor para economia brasileira, pois 

no ano passado foi marcada pela alta de exportações de suas commodities, a 

tendência é que o PIB cresça de maneira mais significativa, acelerando as vendas 

no mercado internacional e a economia do país (FAGUNDES, 2018).  

O Brasil conseguiu mudar seu comércio exterior de uma forma expressiva até 

os anos de 1960 no mercado internacional. A partir do ano 2000 em relação aos 

produtos industrializados e semimanufaturados, a produção era restrita no país, pois 

exportavam-se mais produtos primários, representando 60% de todo comércio 

exterior brasileiro, mostrando os avanços provocados pela modernização das 

indústrias (FREITAS, 2017). 

A partir de 2003 foi marcado pelo intenso crescimento no comércio 

internacional, obtendo uma retomada maior da atividade econômica alavancando a 

taxa de investimento: “O Brasil foi capaz de reverter seu déficit de comércio, 

passando a usufruir de expressivo superávit” (BALTAR, 2008. p.107). 

O comércio exterior brasileiro apresentou grandes mudanças a partir de 2003. 

Nesse momento com a desvalorização da moeda nacional, juntamente com a 

expansão da economia internacional que demandava por produtos brasileiros, 

especialmente pela China. No governo de Luiz Henrique Cardoso para o do governo 

Luiz Inácio Lula da Silva, houve um amplo avanço na inserção da economia 

brasileira no mercado internacional, aumentando o volume das exportações básicas. 

Fazendo que se elevasse o superávit na balança comercial brasileira, conforme 

mostra o gráfico 1:  

 
Gráfico 1 – Saldo da balança comercial brasileira entre 2003 e 2014 (em bilhões de reais) 
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 Fonte: Ipea (2018, s/n). 

 

Conforme indica o gráfico 1, vários superávits foram acumulados entre 2003 a 

2012, com uma retração nos anos seguintes (CAMPOS, 2015).  

A partir desse período foi adotado o câmbio flutuante, em que desvalorizou o 

real perante o dólar, interferindo no aumento das exportações. Porém, nos anos de 

2013 e 2014 ocorreu um desequilíbrio considerável na balança comercial (JESUS, 

2017a). 

Atualmente as vendas dos produtos brasileiros para outros países, decolaram 

gradativamente, especialmente o agronegócio afetando positivamente a balança 

comercial (CARVALHO, 2018).  

O comércio exterior é de grande importância para o desenvolvimento do PIB, 

gerando o crescimento da economia do país, principalmente a exportação: “O 

comércio entre países pode trazer diversos benefícios sociais e econômicos, razão 

pela qual os governantes de todas as instâncias precisam estar conscientes e 

preparados para estimular as atividades produtivas a participarem do comércio 

exterior” (TORRES, 2005 s/n). 

O Brasil dedica parte de seus recursos para exportação, para pagar produtos 

de nossa necessidade e também suprir os desejos dos outros países. Por exemplo, 

em 2016, o Brasil exportou US$ 185 bilhões, suprindo as importações que foram 

menores, sendo assim tivemos uma entrada de divisas, que são fluxos de dinheiro 
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estrangeiro que entra no país, gerando recursos para investimentos, contribuindo 

para o desenvolvimento do PIB (BLUME, 2017).  

O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities, com destaque o 

agronegócio, que se encontra em expansão com um grande crescimento nos últimos 

dez anos. A situação climática, os cultivos de bens naturais favorecem o cultivo de 

bens comuns (SILVA, 2014).  

As exportações brasileiras, de produtos do agronegócio foram alcançaram 

US$ 8,89 bilhões no começo do ano de 2018, em que gerou um saldo positivo e 

maior que ano passado, de 2017, que foram de US$ 7,57 bilhões. Contribuindo para 

um aumento da economia do país (NASCIMENTO, 2018).  

Em 20 anos o Brasil exportou US$ 1,23 trilhões, e o agronegócio foi o setor 

com maior contribuição para a balança comercial, ajudando a economia brasileira, 

respondendo por grande parte das exportações no país (RIBEIRO e SILVA, 2018). 

A balança comercial do Brasil apresentou no ano de 2017 US$ 47,69 bilhões 

em exportações, superando as importações. Sendo o melhor resultado que a 

balança comercial apresentou desde a sua história no comércio internacional. Um 

exemplo é a exportação da carne, que ficou praticamente estável em relação do ano 

de 2016, apesar da repercussão negativa da carne fraca na época (LIS, 2018).  

O agronegócio é um dos maiores responsáveis pelo aumento das 

exportações atualmente, onde os grãos estão entre as principais commodities 

exportadas no país. E um desses principais grãos se encontra o milho, apesar de ser 

um fenômeno recente nas vendas internacionais, vem se valorizando a cada ano, 

com preços mais atrativos e com o câmbio favorável às vendas externas. A 

produção do milho era direcionada à demanda interna até os anos 2000, a partir 

desse período, com a queda dos preços internos, os produtores brasileiros 

observaram no mercado externo uma possibilidade de preços atrativos (FAVRO et 

al, 2015). 

O milho destacou-se na balança comercial em 2017 com uma safra recorde 



 321 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

de 97,2 milhões de toneladas, pois, as boas condições do clima favoreceram a alta 

da produtividade do grão. Exportando para vários países, entre eles a Coréia do Sul, 

Irã, Egito entre outros (REVILLION e PIRATINI, 2017).  

Outro destaque do agronegócio é a soja e seus derivados, produtos que mais 

geram volume em exportação no país. A safra em 2000 foi de 32 milhões de 

toneladas e em 2003 chegou em 52 milhões de toneladas, obtendo um grande 

crescimento nesses três anos, fazendo do Brasil o segundo maior produtor de soja 

do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (HIJJAR, 2004). 

A soja ficou mais barata para a compra no exterior, pois ocorreu uma 

desvalorização da moeda perante o dólar e também houve uma grande produção, 

como se produziu mais, sobrou para as vendas, gerando um crescimento 

(VELASCO, 2016).  

O minério de ferro é abundante no mundo; porém, as jazidas são localizadas 

em poucos países. O Brasil abriga grande parte dessas reservas, tornando-se um 

dos maiores produtores de minério do mundo, gerando recordes nas exportações, 

obtendo maior lucro (PAREJO, 2007). 

  Estão entre os principais produtos exportados, tendo vários países como 

mercados no exterior, mas a maior parte das vendas são destinadas á China, 

gerando uma receita de bilhões de dólares, correspondente a uma parte de 55% das 

exportações (DIB, 2017).  

O Brasil é exportador de vários produtos; porém, alguns tem uma maior 

procura no mercado internacional, sendo eles a soja, o milho e o minério de ferro. O 

valor de bens exportados pelo Brasil no começo do ano de 2017 foi de US$ 17,68 

bilhões, são 15% a mais que o ano anterior (TORRES 2017).  
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RESULTADOS 

 

Várias empresas envolvem suas atividades econômicas nas exportações, 

fazendo com que as exportações brasileiras crescessem significativamente ao 

decorrer dos anos, gerando um maior número de empresas exportadoras no país. 

Porém, algumas empresas ganharam um maior destaque no comércio 

internacional e vem evoluindo as suas principais atividades com o passar dos anos. 

Uma delas é a Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, que 

quando foi privatizada identificou um crescimento maior nas exportações de minério 

de ferro, alcançando uma margem de lucro maior de quando era uma estatal. 

Obtendo crescimento nas vendas para diversos países, como a China e Japão, o 

que intensifica o mercado internacional. 

Nos anos de 2016 e 2017, a Vale apresentou crescimento nas vendas de 

minério de ferro, já que o mesmo é um dos principais itens que obteve alta nas 

vendas internacionais. Elevou a demanda e ajudou na recuperação dos preços para 

a economia brasileira. Tornando a maior empresa de mineração diversificada das 

Américas e a segunda do mundo. 

Outra empresa de destaque é a Cargill fundada pela família Cargill nos EUA, 

expandindo seus negócios em outros países inclusive no Brasil, com atividades 

econômicas voltadas para a produção de grãos, especificamente o milho e a soja, 

apresentou crescimento nas exportações, sendo considerada a atividade que mais 

exportou no ano de 2017. A Cargill visualizou seu índice de vendas para outros 

países crescerem ao decorrer do ano de 2017, com a contribuição do clima que 

estava favorável, para uma colheita recorde do milho e da soja. 

Os grãos fazem parte das commodities agrícolas, que mais representou 

crescimento nas exportações, pois, os estoques de soja em outros países são 

baixos e têm se desenvolvendo com ganhos e competitividade. 
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Outro setor de alto crescimento é a carne bovina que tem grandes 

exportações para vários países como Chile, Egito e China. A empresa que mais 

exporta carne bovina é a JBS e está se recuperando de uma crise. 

Essas empresas obtiveram crescimento nas suas vendas de acordo com 

algumas atividades principais, sendo do setor agrícola, que está envolvida há anos 

no comércio internacional, o minério de ferro que tem a mesma participação e 

importância ao decorrer dos anos, juntamente com agropecuária, movimentação a 

economia do país. 

O comércio exterior é de grande importância para que um país se desenvolva 

economicamente. A balança do comércio exterior apresenta um superávit e os 

setores de maiores representatividades são: a soja, o milho e o minério de ferro, 

considerados produtos primários. Mas apesar desses produtos serem os mais 

requisitados para a exportação, o Brasil tem dificuldade de agregar valores aos seus 

produtos.  

A soja e o milho fazem parte das commodities agrícolas que apresentaram 

grande crescimento nas vendas internacionais, pois, os estoques desses produtos 

são baixos em outros países. Em 2017, as exportações de grãos ficaram em 

primeiro lugar nas exportações, colhendo um volume recorde de milho e soja.  

Outro setor de alta exportação é o minério de ferro, sendo um dos primeiros 

produtos a serem exportados no Brasil ficando entre os mais vendidos no comércio 

internacional, até os dias de hoje. O minério afeta positivamente a balança comercial 

e, mesmo com a crise mundial de 2012 gerou um excesso de oferta de minério, 

especificamente o minério granulado, sendo a maior transação para o mercado 

mundial, podendo ter um impacto positivo ou negativo na economia brasileira por 

causa do choque de preços.  

O setor agropecuário brasileiro apresenta várias vantagens em relação a 

outros países, como o clima, a extensão de territórios, uma fácil disponibilidade de 

fatores de produção, o modo como gado é alimentado, tem uma maior valorização 

da carne bovina. 
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O setor da carne bovina exportou em 2016 e 2017 1,53 milhões de toneladas. 

Os principais países importadores da carne bovina brasileira são: a China, o Egito, o 

Chile, entre outros. 

As empresas exportadoras são de grande importância para a economia 

brasileira, pois geram mão de obra, e consequentemente o desenvolvimento do PIB. 

O comércio entre países pode trazer vários benefícios sociais e econômicos, e com 

isso os governantes precisam estar conscientes para estimular as atividades 

produtivas.  

O Brasil dedica parte de seus recursos para exportação para poder pagar 

produtos que são necessários no país. Com as exportações é adquirida a entrada de 

divisas, que são fluxos de dinheiro estrangeiro que entra no país, gerando recursos 

para investimentos e contribuindo para a economia. Nos últimos anos o Brasil tem 

exportado mais que importado produtos de outros países, isso mostra o crescimento 

dessas empresas e como elas estão gerando um papel importante para a economia 

brasileira.  

A balança comercial do Brasil apresentou no ano de 2017 US$ 47,69 bilhões 

em exportações, superando as importações. Sendo o melhor resultado que a 

balança comercial apresentou desde a sua história no comércio internacional. 

As exportações brasileiras de produtos do agronegócio, como a carne bovina 

e os grãos, apresentaram um aumento importante nas vendas para outros países, só 

no começo desse ano gerou bilhões de exportações, tornando um saldo positivo e 

maior que no ano de 2017. 

Porém, mesmo com a alta das exportações, os produtos brasileiros vendidos 

no comércio exterior não agregam valores. E apesar de estimular a economia do 

país, as exportações não conseguem sozinhas desenvolver uma melhor economia 

para o Brasil e um grande aumento do PIB. 
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CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou o entendimento da 

evolução do comércio exterior brasileiro e seu impacto na economia do país. 

Verificou-se quais os setores econômicos que mais contribuíram para o crescimento 

das exportações a partir de 2003. Identificou-se o milho, a soja, o minério de ferro e 

a carne bovina como atividades econômicas de maior crescimento.  

Verificou-se que muitos países exportam seus produtos, sendo essa atividade 

muito importante para a sua economia, para que tenham um equilíbrio econômico 

viável na balança comercial. Por conta disso, várias empresas envolvem suas 

atividades econômicas nas vendas internacionais, fazendo com que as exportações 

do Brasil tivessem um crescimento significativo ao decorrer dos anos, adquirindo um 

maior número de empresas exportadoras no Brasil. 

Verificou-se também que além de dar mais credibilidade para a empresa 

exportadora, como por exemplo passar uma boa imagem para os bancos, 

fornecedores e clientes, ela adquire competência e qualidade, pois, para exportar 

seus produtos é preciso estar de acordo com os padrões de exigência do mercado 

exterior. 

Verificou-se ainda que as exportações brasileiras de produtos do agronegócio, 

como a carne bovina e os grãos, apresentam um aumento importante nas vendas 

para outros países. Porém, mesmo com a alta das exportações, os produtos 

brasileiros vendidos no mercado internacional não agregam valores, e apesar de 

estimular a economia do país, as exportações não conseguem sozinhas desenvolver 

uma economia melhor para o país. 

Considerando que buscou-se verificar quais os setores econômicos mais 

contribuíram para o crescimento das exportações a partir de 2003 e o crescimento 

econômico do Brasil, verifica-se que as atividades econômicas que geraram maior 

crescimento na exportação foram o milho, a soja, o minério de ferro e a carne 
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bovina.  

Entretanto, entendeu-se que se for considerado que apenas o agronegócio 

tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento do PIB, faz-se importante 

argumentar que a maior parte da riqueza oriunda do agronegócio tem sido destinada 

para a pagamento dos juros da dívida externa brasileira. Sendo assim, tal segmento 

pouco contribui para o crescimento da economia brasileira, pois gera pouco emprego 

e renda. 
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As micro e pequenas empresas brasileiras: Um estudo sobre o amadorismo e competitividade 
 

RESUMO 
 

As Micro e Pequenas Empresas se caracterizam por serem constituídas em sua maioria por familia-
res ou por grau de competência (conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos 
que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas) e representam a maioria 
das empresas no Brasil, as quais não completam os primeiros dois anos de atividade. Grande parte 
delas são empresas com estruturas engessadas na administração, o que dificulta a tomada de deci-
são pelo administrador. Os micro e pequenos novos empreendimentos que surgem no Brasil, se ori-
ginam pelo sonho do negócio próprio, porém grande parte desses novos empreendedores, não busca 
se profissionalizar antes de dar início ao seu novo projeto, o que se vê são pessoas sem um preparo 
técnico sobre planejamento, economia, liderança entre outras características e formações que capaci-
tam um indivíduo para gerir um empreendimento com eficiência. Este estudo identificou vários fatores 
que levam as pequenas e médias empresas à falência precoce, verificando-se que essa ocorrência 
devido a vários fatores associados que acumulados, aceleram esse processo. Observa-se a prática 
de formas de gestão informais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios constituídos em 
grande parte por familiares ou pessoas próximas, sem formação acadêmica ou técnica, empolgados 
à empreender para conquistar sua independência financeira. Esta falta de experiência, profissiona-
lismo e capacitação acarreta em uma gestão amadora, prejudicando o desenvolvimento e direção da 
empresa, consequentemente influenciando a probabilidade de sucesso ou fracasso do seu negócio. 
 
Palavras-chave: 1 Mortalidade, 2 Gestão Empresarial, 3 Planejamento e 4 Empreendedor. 

 
 

The micro and small Brazilian companies: A study on amateurism and competitiveness 
 

ABSTRACT 
 

The Micro and Small Companies are characterized by being constituted in their majority by relatives or 
by degree of competence and represent the majority of the companies in Brazil. Most of them are 
companies with structures embedded in the administration, which makes difficult the decision making 
by the administrator. The micro and small new ventures that arise in Brazil, originate from the dream of 
own business, but most of these new entrepreneurs, do not seek to become professional before start-
ing their new project, what you see are people without a technical preparation on planning, economics, 
leadership among other characteristics and formations that enable an individual to manage an enter-
prise with efficiency. Most new ventures do not complete the first two years of activity. This study iden-
tified several factors that may lead small and medium-sized enterprises to early failure, and it is found 
that the cause of mortality occurs due to several associated factors that accumulate accelerate this 
stage. In small and medium-sized enterprises, informal management is observed, mostly because 
small businesses are formed by family members or people close to them without academic or tech-
nical training, who are encouraged to embark on entrepreneurship and gain financial independence. 
This lack of experience and amateurism to run the company is a determining factor for the success or 
failure of the company. 
 
Key words: 1 Mortality, 2 Business Management, 3 Planning and 4 Entrepreneur 
. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da economia no país depende em grande parte da capacidade 

de criar empresas capazes de sobreviver para gerar emprego e melhorar a econo-

mia da população por vários anos, levando o país a potencializar o seu nível de pro-

dução de bens e serviços.  

No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas (MPES) têm uma participação ex-

pressiva na economia, totalizando 99% do total de empresas em funcionamento e 

uma participação de 25% no PIB nacional. As Micro e Pequenas Empresas Brasilei-

ras em decorrência da globalização vêm buscando formas de obter vantagem com-

petitiva para se manterem no mercado.  

As MPES sofrem impacto com a competitividade acirrada do mercado, princi-

palmente com a crescente de empresas engajadas em atividades similares e até 

mesmo complementares. Um fato que compromete o crescimento das Micro e Pe-

quenas Empresas no Brasil, e por consequência a economia é a alta taxa de morta-

lidade precoce das MPES, gerada por diferentes elementos e condições. Segundo 

pesquisa do SEBRAE, mostra que a cada 100 empresas abertas, 27 não ultrapas-

sam o primeiro ano de atividade. 

Este estudo teve por finalidade identificar quais os motivos que levam a mor-

talidade precoce de micro e pequenas empresas no Brasil, analisando quais são os 

principais fatores para o fracasso destes quais sejam a falta de planejamento, a falta 

de profissionalização e falta de experiência em gestão de negócios. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

As Micro e Pequenas Empresas na economia Brasileira geralmente se carac-

terizam por serem constituídas em sua maioria por familiares e representam a imen-

sa maioria das empresas no Brasil, e têm como seu papel social a diminuição das 

desigualdades entre indivíduos e regiões, elas ainda enfrentam dificuldades diversas 

para operar no Brasil e alcançar espaço no mercado (NUNES e CALDEIRA, 2002). 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa 25% do Pro-

duto Interno Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego 

formal no país, e constituí 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existen-

tes, respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, se-

gundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-

BRAE,2010). 

Empresas menores tem atividades diversificadas e estruturas flexíveis o que 

gera uma resposta rápida por parte da empresa às mudanças do mercado, o que 

permite que elas operem em atividades com alta taxa de inovação. As micro e pe-

quenas empresas têm grande potencial de geração de renda e emprego, porém en-

contram dificuldades para se manterem no mercado devido a complicações em ad-

quirir empréstimos e financiamentos devido a burocracia dos bancos, como estar em 

dia com as obrigações fiscais (ROTHWELL e DODGSON, 1993). 

As MPES, concebem possibilidades competitivas maiores do que empresas 

de maior porte que se verificava no modelo fordista, uma vez que atualmente os in-

vestimentos em termos de capital, para acessar os setores mais dinâmicos da ativi-

dade econômica que são mais flexíveis e viáveis e efetivos para os serviços de auxí-

lio às atividades produtivas, o que impulsiona decisivamente o desenvolvimento 

econômico nacional (MARTINELLI e JOYAL,2000). 

Pequenos negócios buscam superar o desafio de serem competitivos em 

mercados de concorrência muito acirrada com grandes empresas, em princípio mais 
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preparadas para um mundo globalizado. Observa-se que as MPES, sofrem com 

obstáculos para se lançarem às exportações, incluindo-se falta de informações e 

capacitações quanto a identificação de momentos propícios para se inserir em novos 

mercados oportunistas. As micro e pequenas empresas têm estimulado o mercado, 

não apenas aproveitando os espaços que as grandes organizações não conseguem 

atender, mas também se inserindo na concorrência direta com o grande empresari-

ado nacional, porém a capacitação e profissionalização são aspectos que prejudi-

cam seu desenvolvimento (CALDEIRA, 2002). 

Segundo Prahalad (1998), a curto prazo a competitividade das MPES (Micro e 

Pequenas Empresas) se origina do que ela pode oferecer para o mercado como o 

preço e desempenho em produtos existentes, mas, a longo prazo, a competitividade 

deriva da capacidade de formar, custos baixos e tempo mínimo, competências que 

propiciem produtos inovadores e que não possam ser copiados a curto prazo. 

Entretanto, muitas dessas empresas não conseguem ter sucesso ao longo 

prazo, uma vez que alguns empreendimentos são criados devido à falta de emprego 

no país, o gerente da empresa acaba não buscando conhecimento mínimo necessá-

rio para dirigir a empresa (PHILIPE, 1990). 

Competitividade entre as pequenas empresas é a formação de estratégias 

bem elaboradas permitindo desempenho elevado e destaque entre os concorrentes 

no mercado em geral. Com fim de obter o melhor posicionamento no mercado de 

oportunidades com enfoque não apenas no produto, mas no sistema em geral (SO-

NAGLIO, 2006). 

A crescente abertura de novas MPES, têm gerado aumento de competição 

por clientela tanto para grandes, quanto pequenos negócios. A competitividade pode 

ser definida, de forma geral, como a capacidade de um sistema – país, setor indus-

trial, grupo de empresas ou uma empresa específica de atuar com sucesso em um 

dado contexto de negócios. No Brasil, porém, o desenvolvimento em áreas como 

tecnologia, instituições públicas e ambiente macroeconômico, além do critério de 
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bancários praticados e a última colocação em extensão e efeitos da tributação e em 

eficiência do sistema tributário do país (WORLD ECONOMIC FORUM, 2005). 

As Micro e Pequenas Empresas Brasileiras em decorrência da globalização 

vêm buscando formas de obter vantagem competitiva para se manterem no merca-

do. As MPES (micro e pequenas empresas) sofrem impacto com a competitividade 

acirrada do mercado, principalmente com a crescente de empresas engajadas em 

atividades similares e até mesmo complementares (ORANGES e CORTEZ, 2005). 

Mesmo com limitações e dificuldades, observa-se que as MPES se caracteri-

zam pelo aumento de produção, o que se associa à redução de fatores ligados à 

diminuição do custo Brasil, difusão e divulgação de informações sobre oportunida-

des de negócios, incentivo ao desenvolvimento de parcerias com outros negócios, 

agregando a melhoria da competitividade dessas empresas, visando cada vez mais 

os mercados competitivos (NUNES e CALDEIRA, 2002). 

A inovação é uma das formas para se obter destaque no mercado. Consiste 

na concentração de conhecimento interno no processo de inovação, com embasa-

mento na busca de conhecimento externo auxiliando na aceleração do processo de 

inovação interna. Esse processo consiste na obtenção de resultados pelos próprios 

esforços da empresa, e com investimentos na área de P&D interno. Essa técnica 

exige que a empresa tenha maior capacidade de lidar com as incertezas do negócio 

e suas variáveis, e acompanhar o ritmo das mudanças (DACORSO, 2013). 

Atualmente ainda é indiscutível, que as inovações tecnológicas, tanto em área 

produtiva, quanto na gestão em si, são sem dúvida um fator determinante para en-

frentar a competitividade do mercado para MPES, uma vez que a necessidade de 

ofertar bens e serviços de qualidade assegurada e maior custo-benefício, tem cres-

cido exponencialmente quando se almeja alcançar novos patamares na escalada 

por sua solidificação na competição de mercado, atentando-se da mesma forma pa-

ra os padrões já existentes para atender esses requisitos é preciso perceber que 

todos os indícios empíricos apontam para a necessidade de melhorar o seu desem-
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penho através da introdução de um processo de capacitação nas estruturas de ges-

tão das empresas (HOLTZ, 1968). 

Desse modo, nota-se que para ter destaque entre os concorrentes no meio da 

competitividade dos negócios, deve-se fazer uma análise dos ambientes que cercam 

a empresa, sendo esses ambientes o interno e externo, de modo a alinhar as estra-

tégias e objetivos para obtenção de boas performances (DACORSO, 2013). 

Em razão da grande recorrência da abertura das Micro e Pequenas Empre-

sas, se faz necessário observar que em contrapartida, é fato que o índice de morta-

lidade precoce das mesmas no país é altíssimo, consequência essa, gerada por di-

versos elementos e condições produtivas, além da atual organização trabalhista e 

níveis baixos de profissionalização do empreendedor brasileiro (FERREIRA, 2012). 

A pesquisa de Cochran (1981, pag. 811-823), onde o autor questiona concei-

tos, definições e métodos utilizados na pesquisa a respeito da mortalidade das em-

presas, identifica definições do fim de um negócio, conforme se expõe abaixo: 

Falência Formal: Empresas que formalizaram o seu encerramento 
junto aos órgãos oficiais;Encerramento das atividades com dívidas a 
credores sem baixa formal;Encerramento das atividades para evitar 
perdas e dívidas sem baixa formal;Empresas vendidas ou transfor-
madas em outras atividades;Descontinuidade da empresa por qual-
quer outra razão. 

A falta de oportunidades e possibilidades de negócios, concorrência entre 

empresas menores e grandes empreendimentos, assim como outros fatores, são 

algumas das causas da mortalidade precoce das Micro e Pequenos Empresas se-

gundo (SEBRAE, 2010). 

Em complemento aos fatores recorrentes que implicam na mortalidade preco-

ce das micro e pequenas empresas no Brasil, observa-se no que tange ao empre-

endedor, a falta de profissionalização, técnicas de gestão eficazes, falta de experi-

ência empresarial anterior e falta de competência gerencial, são determinantes ao 

fracasso de um negócio (SANTOS, 1995). 

Um dos fatores que mais contribui para a falência das Micro e Pequenas Em-

presas, bem como provocam a morte precoce em sua maioria é de nível estratégico, 
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não sendo necessariamente pela falta de recursos, mas por ser um ambiente turbu-

lento e competitivo (BORGES e OLIVEIRA, 2014). 

Uma das ferramentas que pode auxiliar a empresa a obter melhores resulta-

dos é a análise da contabilidade gerencial, ela tem importante papel no gerencia-

mento da empresa, pois fornece informações que auxiliam na tomada de decisão, 

possibilita a análise de eventos econômicos internos e externos. Sem essas infor-

mações, ou recebendo de forma mal feita, essas informações vão prejudicar o de-

sempenho econômico e gerencial da empresa (SANTOS, 2016). 

Além de variáveis como: incentivos fiscais, legislação trabalhista complexa, 

desconhecimento e competição de mercados, a capacitação do empreendedor é o 

fundamento necessário para o início de um negócio (PEREIRA, 1995). 

O amadorismo empresarial é a falta de técnica adequada à realização de um 

trabalho, esse comportamento é desempenhado por alguém que exerce atividade 

profissional sem ter conhecimento teórico ou prático no trabalho que pratica. O pro-

blema é que a gestão amadora traz consequências negativas como o mau desem-

penho do negócio e a falência da empresa, pois para uma organização ter sucesso 

ela precisa de planejamento e uma gestão eficiente (GURGEL, 2017). 

O início de todo negócio nasce da vontade de empreender e realizar um so-

nho ou pela identificação da necessidade de mercado, tendo como base seu modo 

de pensar, sua cultura e costumes. É comum entre as Micro e Pequenas Empresas 

Brasileiras que não seja feito nenhum planejamento ou pesquisa de mercado antes 

de começar um novo empreendimento, não tendo organização dos recursos e até 

mesmo a falta de conhecimento de gerir uma empresa (DINIZ, 2008). 

É de conhecimento geral que o empreendedorismo tem se tornado um movi-

mento crescente entre os brasileiros, onde o sonho do negócio próprio estimula o 

cidadão a se arriscar no mundo empresarial e suas vertentes. Diante disso observa-

se que em contrapartida à grande quantidade de novos negócios, existe o altíssimo 

índice de falência e ou mortalidade desses empreendimentos, fato esse, muito asso-

ciado ao quesito 'Amadorismo Empresarial', o qual expõe diretamente a falta de uma 
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profissionalização em gestão, previamente a qualquer início de negócio (ALVES, 

2013). 

No que se refere ao amadorismo, o mesmo pode ser identificado em peque-

nos e micro negócios familiares, quando não existe a separação de vida pessoal pa-

ra com a profissional, ou seja, os assuntos profissionais não são tratados de forma 

imparcial pelos responsáveis, o que implica em uma gestão amadora, ausente de 

um direcionamento funcional e voltado para o real objetivo do negócio (KELLY, 

2008). 

Considerando uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, uma das principais ra-

zões para o fechamento das empresas é a falta de conhecimento da área de gestão, 

com percentual de 10% dos empreendedores apresentam falha gerenciais por falta 

de conhecimento para gerir um empreendimento. O grande indicador que reflete na 

falta de sucesso de novos negócios, se dá diretamente ao fato do empreendedor 

acreditar que apenas por suas características naturais são suficientes para o desen-

volvimento de suas atividades, gerindo o seu trabalho de forma amadora (SEBRAE, 

2008). 

Um planejamento bem estruturado é vital para a organização, sem ele o em-

preendedor se torna um amador de seu negócio. Um fator que mostra amadorismo 

na gestão da empresa é a centralização de poder e dificuldade na divisão de papéis 

e tarefas, de forma que gera dependência de uma só pessoa para realização de 

processos que poderiam ser decididos por outras com autonomia para o mesmo 

(LISBOA, 2013). 

Para que as empresas obtenham sucesso é importante que se tenha compe-

tência na gestão, através do planejamento organizacional, que é de grande impor-

tância para o auxílio da mesma. Por fim, nota-se que grande parte das Micro e Pe-

quenas Empresas Brasileiras enfrenta dificuldades, devido à falta de profissionaliza-

ção dos empreendedores (KELLY, 2008). 

Quando se fala em gestão refere-se a forma de dirigir, ou seja, o conjunto de 

métodos e técnicas que tem como objetivo nortear as ações aplicadas na empresa e 
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as pessoas que ali trabalham a fim de atingir as metas estabelecidas pela organiza-

ção, por fim chegar a visão do planejamento. Diferentemente dos modelos clássicos 

de gestão do período industrial, que tem como estrutura a família nuclear e apresen-

tam divisões de níveis entre sexos, os novos modelos de gestão têm como priorida-

de a aprendizagem do indivíduo na organização. Para o nível gerencial os adminis-

tradores do novo ambiente empresarial devem ter o raciocínio sistêmico, uma visão 

do todo e das interações de suas partes (MIGOTT, 2002). 

Os empreendedores em geral, tendem à resistência em observar distorções 

no modo de gerir seus negócios, negando a possibilidade de falhas próprias em sua 

metodologia de gestão, atribuindo as dificuldades a inflação, a economia, a burocra-

cia, as políticas de crédito, a concorrência, ausência de incentivos fiscais, quedas de 

mercado, entre outros, deixando de realizar uma auto avaliação em sua própria for-

ma de gestão (MAIA, 2009). 

No exercício das MPES brasileiras, observa-se grande deficiência na gestão 

financeira onde a falta de recursos financeiros é apontada como uma das maiores 

dificuldades com que convivem. Por sua vez, este é um fator que limita os investi-

mentos necessários para que essas empresas se desenvolvam ou, até mesmo, so-

brevivam (BRAGA, 2014). 

No estilo de gestão familiar, aquela em que o processo sucessório é de gera-

ção em geração, que é o mais presente nas organizações do Brasil segundo Silva, 

atualmente mais de 70% das organizações são empreendimentos familiares. Perce-

be-se que a estrutura, história e os ideais da família são levados em conta na hora 

de se estabelecer um planejamento que por fim influencia a gestão dos recursos 

humanos, materiais e financeiros (BRAGA, 2014). 

O estilo politicamente correto de gerenciar empresas familiares implica a ne-

cessidade de apresentar, ao mesmo tempo, sensibilidade para com as necessidades 

da família, considerando as histórias, os rituais, os símbolos materiais e a linguagem 

utilizada, e elevado grau de percepção das transformações ambientais, que podem 

desestabilizar a organização. Ainda, combinar traços de personalidade que provo-
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quem em todos os funcionários uma sensação de envolvimento e participação, inde-

pendentemente dos conflitos familiares (MIGOTT, 2002). 

A gestão tem importância vital para a organização da empresa, na qual com 

os direcionamentos tomados por ela estabelece sua personalidade e lugar no ambi-

ente organizacional (MIGOTT, 2002). 

O planejamento organizacional é responsável por definir objetivos, metas e 

planos para a empresa. O planejamento visa saber como está a situação atual, para 

saber onde se pretende chegar, como e quando chegar à meta estabelecida. Com 

tais informações em mãos, a organização fará um melhor uso de seus capitais e as-

sim, será capaz de alcançar os resultados que deseja (CEZARIANO e CAMPOMAR, 

2007). 

A falta de planejamento organizacional influencia diretamente na probabilida-

de de fracasso de qualquer organização, nesse sentido o SEBRAE relata que ape-

sar da importância das MPES, sua sobrevivência é uma questão constante no dia-a-

dia do microempreendedor. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por estas se 

relaciona a falta de capacitação de seus gestores, no planejamento da organização 

(SEBRAE, 2010). 

A empresa que deseja ter uma estrutura sólida e administração duradoura 

deve ter consciência de que para isso o planejamento organizacional é o fator chave 

para que esse objetivo seja alcançado, pois é através do planejamento que são to-

madas as decisões, feitas estratégias, promoções, expansões e contratações. Todas 

as decisões da administração são passadas para o planejamento de forma a se ava-

liar a viabilidade da ideia (CUNHA e SOARES, 2010). 

O planejamento é geralmente considerado a principal função dentro do pro-

cesso administrativo. A sua necessidade não é limitada ao atendimento dos objeti-

vos organizacionais. Ele é também necessário para determinar os métodos e tipos 

de controles necessários que a empresa deverá adotar (RAQUEL, 2016). 
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A efetividade representa a capacidade de a empresa coordenar constante-

mente, no tempo, esforços e energias, tendo em vista o alcance dos resultados glo-

bais e a manutenção da empresa no ambiente. Portanto, para que a empresa seja 

efetiva, é necessário que ela também seja eficiente e eficaz (CUNHA e SOARES, 

2010). 

O processo de tomada de decisão é complexo e envolve toda a organização, 

os recursos que são escassos e limitados, pessoas, além da falta de planejamento 

que pode gerar a falência da empresa. Para isso eficiência e eficácia são medidas 

que avaliam uma boa administração e reduzem a probabilidade de erros acontece-

rem (CUNHA e SOARES, 2010). 

O planejamento organizacional pode ser definido como um processo de pla-

nejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organi-

zação e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objeti-

vos estabelecidos. Na organização é fundamental que a empresa desenvolva um 

planejamento organizacional eficaz. Para que isso ocorra, ela deve conhecer bem o 

seu negócio e mercado de atuação, ter missão, visão e valores bem definidos, além 

de ter metas e objetivos congruentes (CEZARIANO e CAMPOMAR, 2007). 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-gestao-pessoas/definicao-exemplos-missao-empresa/
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RESULTADOS 

 

Pesquisar o perfil das Micro e Pequenas Empresas Brasileiras, busca funda-

mentalmente ampliar a compreensão sobre a gestão dos empreendedores no país, 

como conduzem seus negócios, que práticas financeiras adotam no dia a dia, quais 

dificuldades elas enfrentam e o que têm a dizer sobre o cenário macroeconômico em 

que estão inseridos. 

As Micro e Pequenas Empresas se caracterizam por serem constituídas em 

sua maioria por familiares ou por grau de competência e representam a maioria das 

empresas no Brasil. Grande parte delas são empresas com estruturas engessadas 

na administração, o que dificulta a tomada de decisão pelo administrador. Os obstá-

culos colocados pelos donos desestruturam o organograma por terem muitas pes-

soas no comando, pois existem muitas visões diferentes dos gestores.  

As MPES não dispõem de tecnologia avançada e tem recursos mais limitados 

em comparação com empresas de grande porte. Um dos pontos positivos desse 

porte de empresa, é que seus recursos humanos são mais unidos devido à proximi-

dade entre os níveis estratégico, tático e operacional. São também empresas que 

têm maior flexibilidade para mudanças no mercado com novos produtos ou serviços. 

As Micro e Pequenas Empresas Brasileiras totalizam 8,9 milhões de empre-

sas. Elas contribuem com cerca de 27% do PIB, 52% dos empregos com carteira 

assinada e 40% dos salários pagos comparativamente a outras empresas no Brasil. 

São essas empresas que fazem a economia brasileira aumentar, dão sustento às 

famílias. Elas são responsáveis por ideias inovadoras e novas formas de adminis-

trar. Atualmente as micro e pequenas empresas surgem em sua maioria por neces-

sidade devido ao cenário econômico atual, mas há aquelas que surgem pela oportu-

nidade vista por um empreendedor sobre um nicho de mercado que está em expan-

são ou ainda não foi explorado. 
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Ambientadas em um mercado de muita competitividade mesmo considerando 

as limitações, as MPES conquistam diariamente maiores projeções no mercado bra-

sileiro e ao mesmo tempo se lançando ao mercado exterior, ganhando destaque, 

através de sua estrutura mais flexível se comparadas com as grandes empresas. 

Por serem menores e com uma maior variedade de produtos e serviços, são 

mais adaptáveis às oscilações de mercado, além de também serem geradores de 

emprego que auxiliam no equilíbrio da taxa de desemprego no país. Apesar das 

MPES terem uma alta taxa de mortalidade precoce, elas são definitivamente um pi-

lar da economia brasileira. 

Os micro e pequenos novos empreendimentos que surgem no Brasil, se origi-

nam pelo sonho do negócio próprio, porém grande parte desses novos empreende-

dores, não buscam se profissionalizar antes de dar início ao seu novo projeto, o que 

se vê são pessoas sem um preparo técnico sobre planejamento, economia, lideran-

ça entre outras características e formações que capacitam um indivíduo para gerir 

um empreendimento com eficiência. 

Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se formas de gestão in-

formais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em grande 

parte por familiares ou pessoas próximas envolvidas no negócio ficam empolgadas 

para se lançarem no empreendedorismo e conquistar sua independência financeira 

sem preparo técnico algum. 

Identifica-se a prática mais utilizada pelas MPES como sendo o amadorismo, 

ou seja, uma gestão não profissional, caracterizada pelos envolvidos em não sepa-

rar sua vida pessoal da profissional, sem formalidades e as vezes nem traçar um 

objetivo maior visando o futuro do negócio. 

Um fator que implica no amadorismo desses empreendedores é a falta de um 

planejamento estabelecido para traçar e alcançar objetivos de curto, médio e longo 

prazo, tornando essas organizações fadadas ao declínio e até sua provável falência, 

por consequência de não preparar seu negócio para eventuais contratempos que 

possam surgir, como: oscilações de mercado, aumento de encargos tributários, en-
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carecimento de suas matérias-primas, inclusive a sua própria incapacitação de iden-

tificar e selecionar uma equipe de trabalho que contenha as habilidades e conheci-

mentos necessários para desempenhar suas funções em sua empresa. 

No perfil do empreendedor não há uma base psicológica bem formada, e o 

mesmo não tende a assumir que a falta de sucesso de seu negócio está diretamente 

relacionada a sua falta de profissionalização como gestor, do contrário o empreen-

dedor profissional é aquele que aprende com cada erro, não se permitindo cair na 

rotina, mas sempre procurar por novas técnicas e conhecimentos para alavancar 

sua empresa. 

O empreendedor pode buscar adotar práticas avançadas de gestão e a cons-

cientização de uma gestão mais profissional. Quando o pequeno empresário está 

convencido de que as boas práticas vão proporcionar bons resultados no seu negó-

cio, que terão impacto positivo em seu desempenho, ele vai adotar métodos para 

atingir a excelência na gestão, e o fará rapidamente. O empresário pode buscar em 

diversas mídias casos de sucesso, que permite que ele faça comparações, extraia 

conhecimento para a sua rotina, o passo seguinte é a capacitação do empresário, 

por meio de cursos, feiras de empreendedorismo ou até mesmo uma graduação na 

área. 

No Brasil, em decorrência do grande aumento de abertura das Micro e Pe-

quenas Empresas, observa-se que o índice de mortalidade precoce das mesmas no 

país é alto, consequência essa, gerada por diversos elementos, além da atual orga-

nização trabalhista e falta de profissionalização do empreendedor brasileiro. 

A maioria dos novos empreendimentos não completa os primeiros dois anos 

de atividade. Este estudo identificou vários fatores que podem levar as pequenas e 

médias empresas ao fracasso precoce, e verificou-se que a causa da mortalidade 

ocorre devido a vários fatores associados que, acumulados, aceleram esse estágio. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar e analisar os principais fatores 

causadores da mortalidade das Micro e pequenas empresas no Brasil. 
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Um dos fatores que mais contribui para a falência precoce das Micro e Pe-

quenas Empresas, em sua maioria é a falta de profissionalização não apenas de 

processos, mas também de gestão. 

Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se formas de gestão in-

formais, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em grande 

parte por familiares ou pessoas próximas, empolgados a se lançarem no empreen-

dedorismo e conquistar sua independência financeira. Esta falta de experiência e 

amadorismo para dirigir a empresa é um fator determinante para o sucesso ou fra-

casso da empresa. 

Para que a pequena empresa busque melhorar esse cenário é importante 

adotar práticas de uma gestão mais profissional. Quando o empresário se dispõe a 

buscar conhecimento se convence de que essa prática proporciona resultados satis-

fatórios no seu negócio, que terão impacto positivo em sua alcançando excelência. 

A mortalidade das micro e pequenas empresas presente no Brasil, em sua 

maioria ocorre pelos principais fatores: falta de planejamento, tributos muito altos, 

falta de capital de giro e o principal que é a falta de formação técnica, conhecimento 

e experiência por parte do gestor/administrador. 

Para que a empresa não tenha uma mortalidade precoce o gestor deve inves-

tir em sua profissionalização e ir atrás de informações atualizadas, fazer um plane-

jamento de curto, médio e longo prazo para atender as necessidades da empresa, 

se adequar às mudanças do mercado para assim atender as necessidades dos cli-

entes, melhorar o capital para pôr em giro e fazer investimentos na empresa. Deve-

se estar sempre um passo à frente das adversidades e fazer análise de riscos. 

Com a utilização desses procedimentos o gestor pode garantir a longevidade, 

progressão e sucesso de sua empresa dentre as demais por um longo espaço de 

tempo. Desta forma o gestor deve estar sempre planejando estratégias para se dife-

renciar dos concorrentes, seja através de preço mais baixo, produto com maior qua-

lidade, melhor atendimento, produção em escala e atrativos. 
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Através do planejamento, mas principalmente com a profissionalização e ex-

periência do gestor, obtém se melhor aproveitamento dessas ferramentas nos pro-

cessos do dia-a-dia para assim a empresa poder alcançar um nível de satisfação 

que a mantenha em atividade por muito tempo. 
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CONCLUSÃO 

 

No Brasil os novos empreendimentos enfrentam dificuldades devido a inúme-

ros fatores, dentre eles os que se destacam são: falta de planejamento, a carga tri-

butária alta, a falta de capital de giro, entre outros a falta de formação técnica e ex-

periência em dirigir uma empresa. 

A partir disso, este estudo tem por finalidade identificar quais os motivos que 

levam a mortalidade precoce das micro e pequenas empresas no Brasil, analisando 

quais são os principais fatores para o fracasso destas quais sejam a falta de plane-

jamento, a falta de profissionalização e falta de experiência em gestão de negócios. 

O fator que mais contribui para a falência precoce das micro e pequenas em-

presas, é a falta de profissionalização não apenas de processos, mas principalmente 

de gestão. Nas micro e pequenas empresas brasileiras, observa-se a prática de ges-

tão informal, em sua maioria por se tratar de pequenos negócios, formados em 

grande parte por familiares ou pessoas próximas, empolgados a se lançarem no 

empreendedorismo. Esta falta de experiência e capacitação para dirigir um negócio 

são fatores determinantes para o sucesso ou fracasso da empresa. 

Conclui-se que, apesar da abertura de pequenos empreendimentos no Brasil 

ser um crescente, seu desenvolvimento e permanência no mercado é diretamente 

afetado, tanto por falhas pessoais do próprio gestor, quanto pela ausência de cola-

boradores capacitados para suas respectivas funções. Desta forma, se faz necessá-

rio que os gestores de pequenos negócios, busquem se profissionalizar, adquirir co-

nhecimento, bem como atualizar sua equipe, ter maior receptividade às novas tecno-

logias, maior foco em planejamentos e se atualizar sempre, pois o mercado muda 

constantemente, e acompanhar e compreender essas mudanças são fundamentais 

para a concepção de novos projetos, parcerias e oportunidades de negócios. 
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Desenvolvimento de pessoas nas organizações:  
Um estudo sobre a implantação de programa de treinamento 

 
RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo discutir a importância da implantação do treinamento de 
pessoas para o desenvolvimento das organizações. A importância do tema pesquisado se justifica 
pela necessidade das organizações buscarem formas de investir nas pessoas, sendo o treinamento 
fator de excelência no desempenho dos colaboradores. Através de pesquisa bibliográfica verificou-se 
que os programas de treinamento estão relacionados a análise de dados didáticos do colaborador, 
proporcionando a organização uma análise sistêmica e aos funcionários maior competência e 
aperfeiçoamento nas suas atividades. O treinamento proporciona a organização benefícios em médio 
prazo e melhores resultados, já que o colaborador está preparado e engajado nos objetivos da 
organização, o treinamento pode gerar para organização um melhor desempenho no seu negócio, 
tornando-a competitiva. Foram estudados métodos de investimentos de baixo custo mais eficazes 
para as organizações. Ressalta-se que os investimentos aplicados no treinamento podem ser até 
imperceptíveis. Então, investir na capacitação dos funcionários é investir no sucesso da organização. 
Verificou-se a importância da implementação de programas de treinamento nas empresas como 
forma de desenvolvimento utilizando métodos de baixo custo, dando competência a organização para 
alcançar seus resultados. 
 
Palavras-chave: 1 Ambiente Organizacional. 2 Treinamento de Pessoas. 3 Custo de Treinamento. 

 
 

Development of people in organizations: A study on the implementation of training 
 

ABSTRACT 
 
The present study aimed to discuss the importance of implementing people training for the 
development of organizations. The importance of the researched theme is justified by the need for 
organizations to seek ways to invest in people, with training being a factor of excellence in employee 
performance. Through a bibliographical research it was verified that the training programs are related 
to the analysis of didactic data of the employee, providing the organization a systemic analysis and the 
employees greater competence and improvement in their activities. Training provides the organization 
with medium-term benefits and better results, since the employee is prepared and engaged in the 
goals of the organization, the training can generate for organization better performance in your 
business, making it competitive. More efficient low-cost investment methods for organizations have 
been studied. It should be emphasized that the investments applied in the training may be even 
imperceptible. So investing in employee empowerment is investing in the success of the organization. 
It was verified the importance of implementing training programs in companies as a way of 
development using low cost methods, giving the organization competence to achieve its results. 
 
Key words: 1 Organizational Environment. 2 People Training. 3 Training Cost. 
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INTRODUÇÃO 

 

O assunto desse artigo se mostrou importante para o ambiente organizacio-

nal, já que o treinamento se faz necessário para o desenvolvimento das pessoas 

dentro das organizações. 

Para uma empresa ser competitiva dentro do mercado é imprescindível que 

ela tenha o melhor desempenho em seu negócio, sendo assim investir em treina-

mento é uma forma de alcançar tal objetivo. 

Entende-se a necessidade das empresas identificarem e investirem no poten-

cial humano, pois, o conhecimento humano é considerado como capital intelectual 

que deve ser utilizado para contribuir positivamente com a competitividade, ocasio-

nando a necessidade de investir em desenvolvimento profissional, de capacitações e 

habilidades por meio de treinamento. 

O presente artigo teve como objetivo primeiro apontar os meios para a 

implantação de treinamento de pessoas no ambiente organizacional, por meio de 

métodos de baixo custo, considerado um investimento á médio prazo, benéfico para 

a empresa e para os colaboradores. 

No ambiente organizacional o desenvolvimento de pessoas é consequência 

da implantação de treinamento, ele objetiva a melhoria contínua das habilidades dos 

indivíduos na organização já que está relacionado à evolução do intelecto de sua 

performance. Ao desenvolver conhecimento o colaborador passa a ter uma visão 

sistêmica dentro da organização, auxiliando a empresa a alcançar seus resultados. 

Treinamento de pessoal é uma técnica de gestão relacionada ao processo de 

seleção e recrutamento de pessoas significando o aprimoramento do trabalhador no 

ambiente organizacional fazendo com que a empresa e os colaboradores consigam 

sistematizar seu planejamento de trabalho, os objetivos organizacionais, entre ou-
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tros; a fim de encontrar soluções e melhorias que vão alavancar os resultados, e o 

bem estar de quem executa as tarefas organizacionais. 

A implantação de programa de treinamento é uma técnica de gestão que im-

plica na análise de dados relativos ao perfil educacional e instrucional do colabora-

dor permitindo que ele tenha competência para suas atividades laborais. 

O presente artigo produziu uma breve discussão a favor dos benefícios que o 

treinamento de pessoal gera para os colaboradores e para as organizações. Verifi-

cou-se que não existe uma técnica de treinamento de pessoas mais importante. 

Identificando-se que apenas a técnica motivacional tem sido a mais valorizada entre 

os colaboradores e organização. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

O ambiente organizacional moderno está pautado pelo conhecimento e 

desenvolvimento global, o processo exige inovação, e está voltado ao aumento de 

capital (MARINO, 2006). 

As organizações modernas rompem os territórios geográficos onde não há 

limites para os mercados e as barreiras do tempo. A evolução da tecnologia tem o 

papel fundamental como suporte e vem impulsionando ações que são múltiplas no 

presente (FREITAS, 2000). 

O ambiente organizacional moderno está inserido em um sistema ordenado, 

orgânico, e está pautado pela interferência das ciências comportamentais, das 

desordens do mundo globalizado, pelo aumento da tecnologia e concorrência, e 

principalmente pela necessidade da melhoria a fim de satisfazer os clientes (COSTA 

et al., 2012). 

Com relação a cultura organizacional moderna entende-se que são as 

crenças e valores de uma sociedade que são subsequentes das necessidades 

entorno da sobrevivência, ao aplicar a cultura implicará no preceito de práticas da 

organização (CIDADE et al., 2007). 

Faz-se necessário para a sobrevivência das empresas e reconhecimento no 

mercado, que as pessoas se relacionem de forma antagônica. Objetivando a 

proximidade dos indivíduos que já nascem com pressupostos a estes pensamentos, 

a proposta referida esta ligada a sobrevivência (AGOSTINHO, 2012). 

No mundo globalizado, a única certeza que se tem é que o ambiente 

organizacional pode ser considerado totalmente incerto (SILVA e NETO 2012). 

Devido as constantes mudanças que ocorrem no ambiente externo (ambiente 

que não se tem controle) as empresas devem se antecipar desenvolvendo 

estratégias e ações de reação para se posicionar perante sua concorrência e atrair 
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clientes (GOMES,1987). 

Para manter-se em constante desenvolvimento é necessário adquirir 

conhecimento e ter visão sistêmica perante a organização, pois desenvolve ideias 

de como a empresa deve se relacionar com o seu meio e de forma ela pode se 

fortalecer (SILVA et al., 2010). 

O desenvolvimento de competência impacta nos resultados da empresa, 

sendo assim, a gestão do desempenho tem o foco na realização dos objetivos da 

empresa. Para isso se faz necessário reconhecer e preparar as habilidades dos 

indivíduos nas organizações (CORSO et al., 2014). 

O desenvolvimento de pessoas está focado no desempenho individual e 

profissional futura do colaborador. Para isso devem-se buscar formas de aplicar o 

conhecimento que desenvolva melhorias de forma continua e eficaz as habilidades e 

a personalidade profissional do colaborador (GOMES, et al., 2013). 

A empresa tem retorno positivo ao aplicar treinamento e desenvolvimento, 

com técnicas de aprimoramento eficaz, de forma que a equipe esteja engajada nos 

objetivos da organização (MARCHI et al; 2013). 

O desenvolvimento ocorre na sequência do treinamento, as atividades que os 

colaboradores desempenham são acompanhadas, este acompanhamento possibilita 

o crescimento profissional e intelectual (OLIVEIRA et al;2013). 

No cenário atual as organizações consideram o desenvolvimento um recurso 

chave, proporcionando orientações instrutivas aos membros do ciclo operacional 

(LEITE et al; 2013). 

Por meio do desenvolvimento, o colaborador pode incorporar informações, 

aprimorar habilidades, obtendo uma variação nas ações e performance, 

desenvolvendo assim uma compreensão intangível (VOLPE et al; 2009). 

O treinamento está voltado em solução de problemas, que ensina o 

colaborador a identificar corretamente todas as situações e valores organizacionais.  
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Processar tudo o que ocorre na empresa serve como parâmetro para encontrar 

respostas (GASPAR et al., 2015). 

Entende-se que treinamento tem caráter qualitativo que auxilia no 

conhecimento e no aperfeiçoamento das habilidades esperadas do indivíduo no 

desenvolvimento de suas atividades. A falta de treinamento é um fator que interfere 

nos resultados da empresa (BARBOSA et al., 2014). 

O treinamento aplicado será baseado nas atividades que o indivíduo irá 

desenvolver dentro da organização, que tem como objetivo ter retorno nos seus 

indicadores com capacitação profissional (SILVA et al., 2010). 

O treinamento transmite conhecimentos, atitudes e aspectos das tarefas de 

um colaborador na intenção de desenvolver as habilidades e competências 

necessárias para área especifica (GUELBERT et al., 2008). 

Entende-se que o treinamento visa o aprimoramento na execução das tarefas, 

desta forma obtém uma melhora na produção, quanto melhor o treinamento 

oferecido pela organização ela pode obter colaboradores mais desenvolvidos 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

As atividades são definidas pelos gestores e o treinamento capacita o 

colaborador a realização dessas atividades (MARCHI et al., 2013). 

O treinamento é voltado para o capital humano, que é o maior patrimônio das 

empresas, portanto treinar os colaboradores torna-se algo imprescindível para o 

desenvolvimento das organizações. É uma ferramenta que interfere no 

comportamento dos indivíduos exigido pelo cargo, os qualificando aumento as 

competências, que visa melhorar as habilidades e o bem estar no trabalho 

(BATISTA, 2011). 

O treinamento é um processo de caráter educacional que visa ampliação do 

conhecimento desenvolvimento organizacional. O objetivo da maior parte dos 

treinamentos é mudar o comportamento conservador induzindo-as a ter 

comportamentos inovadores, com isso há melhoria no trabalho em equipe 
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expandindo a criatividade (VOLPE et al., 2009). 

Os programas de treinamento devem ser considerados como uma forma de 

investimento e não como um custo, pois beneficia os colaboradores os capacitando 

a desenvolver suas aptidões (GIMENES et al., 2006). 

Percebe-se que uma das maiores dificuldades para implantação do 

treinamento nas organizações é o custo que ele requer, a empresa deverá investir 

nessa ferramenta que é um meio de render a empresa benefícios qualitativos e 

quantitativos (MOTTI et al; 2008). 

A aplicação do treinamento surge na necessidade de preparar e qualificar os 

colaboradores no cumprimento de suas atividades e assim alavancar de forma 

continua o crescimento profissional e produtivo (OLIVEIRA e CRUZ, 2013). 

A implantação do treinamento deve ser baseada no entendimento dos 

processos organizacionais, para que o colaborador transpareça seu caráter 

profissional e desenvolva postura e conhecimento em sua função operacional 

(OLIVEIRA, 1998). 

Para implantação de um programa de treinamento competente é importante 

que a organização siga algumas etapas fundamentais como: 

Realizar diagnóstico: Levantar os problemas e deficiências da organização, 

identificar os pontos a serem melhorados; 

Implementação: Será aplicado e conduzido o treinamento correspondente a 

necessidades identificadas no diagnóstico. 

Avaliação: A organização deverá avaliar o desempenho dos colaboradores 

nos treinamentos aplicados, e dessa forma verificar os resultados obtidos dentro da 

empresa (LEITE e LOTT; 2013). 

É de fundamental importância a implementação de treinamento nas 

organizações onde os colaboradores podem ser preparados para desenvolver seu 

trabalho da melhor forma possível, porém deve-se destacar que o treinamento só 
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terá um resultado satisfatório se for implementado da maneira correta, já que um 

programa de treinamento eficiente poderá interferir nos resultados da organização 

(VOLPE et al; 2009). 

Dessa forma, a implementação do programa de treinamento gera a 

organização bons resultados, ela consegue identificar suas reais necessidades, 

proporciona aos colaboradores que são os maiores patrimônios da organização a 

capacitação e crescimento pessoal, aumenta a performance da organização 

tornando-a competitiva (FRANÇA et al; 2015). 

Os resultados que as organizações conseguem alcançar são possíveis 

através do capital humano contido nela, ressaltando que os colaboradores são 

importantes para a organização, pois eles elaboram e participam processo produtivo 

da empresa (LEITE et al; 2013). 

As organizações procuram profissionais comprometidos com a organização, 

pois são dotados de conhecimentos intelectuais, ajudando a organização à gerar 

mudanças a empresa (MORAES, 2014). 

Para elaboração de um perfil competente, os colaboradores devem 

desenvolver habilidades, conceitos, reciclagem, os conhecimentos devem ser 

estruturados junto aos colaboradores na organização (FONTES, 2015). 

Quando os objetivos da organização estão alinhados aos objetivos dos 

colaboradores, a empresa torna-se competitiva e consegue melhoraria em todos os 

seus processos. O clima na organização é de contribuição mutua, cada pessoa 

inserida no grupo sabe de suas responsabilidades e a empresa valoriza isso 

(FRANÇA et al; 2015). 

A necessidade de desenvolver colaboradores através de treinamento, se 

designa por compreensão da organização em obter constante evolução 

comportamental, sendo benéfico para ambos, tanto tático quanto o operacional. 

Deste modo, as ações e reações do indivíduo, despertam propósitos, 

potencializando a imagem da empresa no mercado, sendo um valor monetário e 
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também moral determinantes para todos (MARCHI et al; 2013). 

As empresas que se preocupam com seu colaborador irão sobreviver no 

mercado quem se encontra cada vez mais competitivo, pois ao perceberemos 

potencial deles, valorizando suas habilidades, retendo os profissionais mais 

qualificados dentro da organização, a empresa conseguirá atingir seus objetivos com 

maior competência (GOMES et al; 2013). 

As organizações para obterem resultados satisfatórios, possuem hoje uma 

visão que entende que o progresso se concretiza através de dinâmicas a fim de 

aprimorar agilidades intelectuais, passando a ser observada como ferramenta chave 

para o sucesso da empresa, sendo evidente a necessidade de pessoas colocarem a 

teoria em prática, colhendo bons resultados com o treinamento aos colaboradores 

(VOLPE 2009). 

Para escolher o melhor e rentável programa de treinamento é necessário 

investigar se realmente o programa escolhido trará retorno financeiro desejado. Faz-

se importante ponderar quais são os benefícios e dificuldades que o mesmo trará 

para os gestores e colaboradores e se irá agregar valor para a organização 

(POTRATZ, 2015).  

Sendo assim, as finalidades da aplicação de treinamento devem amoldar os 

colaboradores a cultura da organização, desenvolvendo habilidades, adaptando-se 

as mudanças na empresa, dessa forma o treinamento reduz custos e proporciona 

vantagens competitivas (MARCHI et al., 2013).  

As empresas devem evidenciar o programa de treinamento de equipes para 

que haja maior desenvolvimento na interação dos indivíduos, assim trazendo maior 

produtividade, aprimorando a qualidade no trabalho e a lucratividade que estão por 

vir ao longo prazo (BATISTA 2011).  

No cenário atual observa-se que as evoluções nas tecnologias possibilitam ao 

treinamento baixo custo, a troca de informações via Internet pode solucionar dúvidas 

e geram uma comunicação instantânea tornando possível que o treinamento seja 
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realizado a distância, através de sistema interno, o que proporciona economias para 

organização (RAGNINI et al., 2013). 

As pessoas possuem personalidades e temperamentos que os diferenciam 

um dos outros; consequentemente, a concepção do conhecimento se torna um 

desafio que necessita de atenção para metodologia de aplicação de treinamento. 

Um equívoco na escolha do tipo de treinamento a ser aplicado, traz riscos e 

insatisfação do trabalho, já que ocorrerá o desperdício de tempo e dinheiro, 

frustrando todos os envolvidos e surge a necessidade de identificar um novo método 

de desenvolver de forma rentável o treinamento (CAMPOS et al., 2004). 

Uma das formas de se aplicar o treinamento com baixos custos é através do 

rodízio de pessoas, nos postos de trabalho. Dessa forma, o colaborador consegue 

uma visão holística de toda empresa, criando no hall de conhecimento e 

desenvolvimento profissional, além do rodízio pode-se aplicar palestras com o 

objetivo de introduzir novos assuntos ou explicar um assunto já existente na 

organização (BARBOSA et al., 2014). 

Entendendo que para uma capacitação eficiente e de baixo custo necessita-

se de um constante empenho, ter conhecimento e habilidades do gestor sob os 

métodos que serão executados de forma que auxilie todos há buscarem o 

aprendizado (MONTEIRO et al., 2013).  
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RESULTADOS 

 

O desenvolvimento de pessoas nas organizações tem sido uma prática 

corriqueira, podendo ser aplicado de várias formas de acordo com a cultura e 

necessidade da empresa.  

Uma das técnicas é o treinamento comportamental, realizado através de um 

diagnóstico do comportamento do indivíduo descobrindo as competências que eles 

deverão ter. Ele é fundamental que para realização de mudanças na empresa, e o 

colaborador deve estar preparado para receber as adaptações que o treinamento irá 

exigir. 

Outra prática comum é o rodízio de funções, onde os indivíduos são treinados 

para realizar mais de uma atividade através do revezamento. Essa prática possibilita 

aos colaboradores estar capacitados em várias atividades o que gera benefício para 

empresa, principalmente em casos de faltas ou férias. Outras vantagens são os 

colaboradores mais produtivos, já que depois de um determinado tempo pode 

ocorrer um esgotamento na função. 

As palestras e workshop são considerados formas de treinamento eficientes. 

Elas são voltadas ao compartilhamento de conhecimento, já que possibilitam uma 

troca de ideias, entendendo que um determinado assunto pode ser melhor explorado 

em conjunto, existe uma discussão sobre o tema, integrando as equipes. A 

participação dos colaboradores nesses eventos possibilita um envolvimento maior 

dele com a sua função, o aprendizado será mais assertivo. 

Outra forma de treinamento é o estágio, que possibilita o desenvolvimento do 

capital humano, afinal quem participará estará lidando diariamente com as atividades 

com o auxílio de profissionais da área, ressaltando que o conhecimento deverá ser 

absorvido durante um longo período de tempo, aproximadamente dois anos, o 

estágio pode ser considerado o primeiro passo para ingressar no mercado de 

trabalho.  
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Os cursos profissionalizantes podem ser desenvolvidos dentro das 

organizações como formas de treinamentos. Esses cursos são motivadores afinal o 

colaborador tem vantagens internas, pois estará melhor preparado para suas 

funções, além de visar o crescimento profissional dentro da empresa. Consideram-

se também as vantagens externas que possibilitam benefícios em seu currículo. 

A comunicação é considerada uma forma de treinamento que deve ser 

desenvolvida dentro das empresas, pois, para execução das tarefas do dia a dia há 

necessidade de uma comunicação clara e precisa entre todos os membros da 

equipe. Quando a comunicação é falha e não há um entendimento do que deve ser 

feito os resultados não serão satisfatórios. Ressalta-se ser fundamental a 

comunicação entre os membros da equipe, visando otimizar os processos e 

promovendo um clima de trabalho harmonioso.  

Portanto, cada empresa deve identificar quais suas necessidades e adaptar o 

treinamento específico para seus colaboradores, entendendo que poderá ocorrer 

resistência por parte dos colaboradores. Para isso é necessário estar preparado 

para esse tipo de situação. 

A postura do gestor é uma peça chave para o sucesso do treinamento nas 

organizações. 

O gestor precisa entender a importância do treinamento, pois, através dessa 

prática é possível desenvolver e aperfeiçoar o ser humano rumo ao crescimento 

profissional. 

Com o avanço tecnológico e o aumento da concorrência o gestor vê a 

necessidade de adequar e capacitar os colaboradores nas tendências atuais. Para 

isso, se faz necessário o investimento em treinamento, ressaltando que todo esse 

processo deverá ser feito com cautela, pois, a situação econômica não é das 

melhores. 

No cenário atual onde as organizações visam economia e os custos são 

controlados, sem desperdícios, surge à resistência de muitos gestores na aplicação 
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do treinamento, já que essa prática exige tempo do colaborador o que acaba 

interferindo na produtividade da organização, o gestor precisa avaliar os benefícios 

versus os custos, o que geralmente desperta dúvida, mas ao optar pelo treinamento 

o gestor enxergará os benefícios a longo prazo. 

A cultura organizacional acaba interferindo na postura do gestor, pois, os 

próprios colaboradores possuem suas opiniões formadas. Eles são resistentes as 

mudanças e não são receptivos ao receber treinamento, o que dificulta o trabalho do 

gestor, em certos casos essa dificuldade acaba provocando a desistência do próprio 

gestor na aplicação do treinamento. Quando o gestor identifica o desinteresse por 

parte dos colaboradores pode-se reverter essa situação, utilizando o treinamento em 

forma de motivação. 

A motivação é possível através de ações desenvolvidas que despertam 

interesse dos mesmos, mostrando as vantagens do treinamento, sendo possível ter 

colaboradores engajados nos objetivos da organização. 

As grandes empresas investem no treinamento, pois sabem que mesmo 

possuindo um custo alto o sucesso é garantido, sendo necessário um gestor com 

conhecimento amplo do conteúdo abordado no treinamento devendo buscar formas 

de se especializar no assunto. Com isso ele irá multiplicar as técnicas abordadas no 

treinamento para excelência da equipe. 

A postura tomada pelo gestor é importante afinal a aplicação do treinamento 

dependerá suas decisões. Por isso, é muito importante para o gestor conhecer o 

perfil dos colaboradores, entender que profissionais bem preparados e capacitados 

ajudam a organização a se manter competitiva no mercado, levando a empresa ao 

sucesso. 

Avaliar quais tipos treinamentos são mais aceitos pelos colaboradores auxilia 

o gestor a trabalhar de forma mais assertiva para capacitar sua equipe. 

Cada empresa possui sua cultura organizacional e os indivíduos que nelas 

estão inseridos possuem suas características e culturas individuais; portanto, não há 
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um único tipo de treinamento que é mais aceito pelos colaboradores, pois a técnica 

que será utilizada dependerá dos objetivos da empresa e do perfil de sua equipe e 

nas demandas. 

Uma das técnicas de treinamento mais utilizada e mais procurada pelas 

empresas é a motivacional para ter colaboradores mais cativados, que tenham um 

envolvimento maior com a organização e que trabalhem com satisfação.  

A técnica de treinamento motivacional é uma das técnicas mais aceitas pelo 

colaborador, pois visa o reconhecimento organizacional, induz ao conhecimento e 

aprendizado e os tornam dispostos a enfrentar aos desafios do dia a dia, afinal todo 

investimento será feito para o seu crescimento profissional. 

 Os colaboradores podem enfrentar em seu dia a dia vários problemas que 

podem limitar o seu desempenho no trabalho, o que pode deixá-los frustrados e 

desmotivados. Diante disso o gestor deve identificar um meio eficiente de motivar 

seu colaborador, gratifica-lo e valorizar o seu trabalho.  

Quando se trata de baixa produtividade o tipo de treinamento que o gestor 

deve aplicar é o treinamento Corporativo, que visa capacitar os colaboradores de 

acordo com sua função. Para esse método ser eficiente o gestor deve selecionar 

adequadamente a pessoa que vai exercer o determinado papel, assim o treinamento 

corporativo será aceito pelo colaborador, pois, ele estará aprimorando suas 

habilidades, sendo motivado e valorizado pelo aprendizado, e ao mesmo tempo o 

gestor estará o inserindo na empresa de acordo com as culturas organizacionais, 

alavancado a produtividade no trabalho. 

O tipo de treinamento de liderança é o mais aceito para colaboradores que 

atuam na área de gestão que precisam entregar resultados para a empresa, pois 

aprimoram a capacidade de gerir e administrar pessoas. Nesse tipo de treinamento, 

o colaborador é incentivado a ter uma visão pontual, estimulando o maior 

conhecimento dos processos da empresa. 

Contudo, os tipos de treinamentos devem ser escolhidos e adaptados de 



 371 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

acordo com as necessidades da empresa, considerando que existem inúmeras 

Técnicas, o gestor deve fazer um diagnóstico, fazer uma análise de qual treinamento 

será mais eficiente e de baixo custo para a organização, selecionar corretamente 

quem receberá o treinamento e se prepara para que haja sucesso na aplicação do 

treinamento. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve como objetivo apontar e descrever a importância da 

implementação de programas de treinamento nas empresas como forma de 

desenvolvimento utilizando métodos de baixo custo. 

O desenvolvimento de pessoas nas organizações tendo como base o 

treinamento tem sido um desafio para os gestores, pois, o treinamento pode ser 

aplicado de várias formas e situações. Atualmente, o treinamento se faz necessário 

para o dia a dia das empresas, já que é destinado para o desempenho dos 

colaboradores em suas funções diárias. 

 Identificou-se técnicas de treinamento que são comportamentais que é 

pautado na função específica do colaborador; outra técnica identificada foi rodízio de 

funções que tem foco em habilitar o colaborador a executar mais de uma função; o 

Workshop é outra técnica de treinamento que possibilita a troca de conhecimento 

entre os colaboradores; o estágio é uma técnica que possibilita desenvolver as 

habilidades do colaborador no início de sua carreira; os cursos profissionalizantes 

são considerados ferramentas que podem ser desenvolvidas dentro da organização 

de acordo com suas necessidades; o treinamento na comunicação é uma ferramenta 

que promove sinergia para os resultados desejados e quando bem trabalhada ajuda 

na integração entre os colaboradores. 

Com as mudanças que vem ocorrendo no cenário atual, o gestor consegue o 

desenvolvimento dos profissionais através do treinamento. Ele deve entender que a 

postura que adotará é crucial para o sucesso do treinamento cujos métodos de baixo 

custo o gestor deve investir no treinamento, pois tornará os profissionais 

capacitados, gerando resultados satisfatórios para a organização. Desta forma, o 

gestor deve entender que haverá resistência durante a aplicação do treinamento e o 

mesmo deverá buscar técnicas eficientes para contornar a situação; portanto, deverá 

estar capacitado e com conhecimento amplo do treinamento e do perfil da equipe. 
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Considerando o tipo de treinamento mais aceito pelos colaboradores, as 

empresas tendem a se orientar pela sua cultura organizacional e as características 

individuas dos colaboradores para indicar o tipo de treinamento que julga mais 

eficiente. Por isso, não há um treinamento especifico que seja mais ou menos aceito 

pelos colaboradores. Entretanto o treinamento motivacional tem sido o mais usado 

nas empresas onde os funcionários trabalham estimulados para trazer os resultados 

esperados. Quando se trata de produtividade o líder precisa desenvolver um 

treinamento dentro da empresa visando melhorias nas habilidades desses 

colaboradores para que eles se sintam valorizados e estimulados. 

 Nesse artigo buscou-se entender as formas de treinamento e 

desenvolvimento de pessoas dentro das organizações brasileiras, identificando a 

postura mais praticada pelo empregador no momento de aplicar o treinamento de 

pessoas. Verificou-se que o treinamento bem aplicado pode gerar bons resultados e 

tornar a empresa competitiva perante o concorrente. 

Identificou-se inúmeras formas de treinamento que quando aplicadas de 

acordo com a cultura organizacional e pautada no perfil dos funcionários haverá a 

necessidade de se fazer um diagnóstico para verificar qual a melhor forma de 

treinamento, que seja preferencialmente aquela menos resistente para o colaborador 

levando-se em conta que o treinamento deve objetivar o menor custo para o 

empregador. 
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Crédito tributário: Uma abordagem aos procedimentos a serem adotados nas indústrias de 
aquecedor solar do Estado de São Paulo 

 
RESUMO 

 
A energia solar vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil para o aquecimento de água e isso está 
ligado ao fato da não poluição ao meio ambiente e ao fato de gerar uma economia significativa nas 
contas de energia elétrica. Apesar dos benefícios que os aquecedores proporcionam muitos 
consumidores deixam de adquirir este produto por causa dos altos custos para obter e instalar tal 
equipamento. Visando impulsionar o consumo dos aquecedores solares de água o Governo Brasileiro 
concedeu para as indústrias de aquecedores solares o benefício tributário de isenção do imposto 
ICMS nas vendas de tais produtos. Por se tratar de um imposto que funciona como débito e crédito 
as indústrias de aquecedores pagam esse imposto nas compras de matéria prima, porém, não o 
abatem em suas vendas o que gera o crédito de ICMS acumulado, dando assim a possibilidade da 
empresa entrar com o pedido de recuperação de crédito de ICMS através de processo administrativo. 
Outra atitude que as indústrias podem tomar é o pedido de regime especial para que tal imposto além 
de não ser cobrado no momento da compra também seja dado em forma de desconto para as 
empresas. Através de pesquisas bibliográfica, este trabalho teve a intenção de mostrar quais as 
formas para que as indústrias do regime tributário Lucro Presumido recuperem o valor acumulado de 
crédito de ICMS ocasionado nas compras de matéria prima, as indústrias podem obter desconto de 
ICMS no ato da compra através do pedido de Regime Especial e a liberação do número do G-DOC. 
 
Palavras-chave: 1 Aquecedor solar de água. 2 ICMS. 3 Benefícios Tributários. 4 Recuperação de 
crédito. 5 Regime especial. 
 
 
Tax credit: An approach to the procedures to be adopted in the solar heater industries of the State of 

São Paulo 
 

ABSTRACT 
 

Solar energy has been increasingly used in Brazil for the heating of water and this is linked to the fact 
of non-pollution to the environment and the fact of generating a significant savings in electric energy 
bills. Although the benefits that heaters provide many consumers fail to purchase this product because 
of the high prices to obtain and install such equipment. Aiming to boost the consumption of this seg-
ment, the Brazilian Government granted the solar heating industry the tax exemption of ICMS tax on 
sales of such products. Because it is a tax that works as debt and credit, the industries of heaters pay 
this tax on purchases of raw materials, but do not reduce it in their sales, which generates the accu-
mulated ICMS credit, thus giving the possibility of the company entering with the request for recovery 
of ICMS credit through administrative process. Another attitude that industries can take is the request 
for special regime so that such a tax, besides not being charged at the time of purchase, is also given 
in the form of a discount to companies. This paper intends to show the ways in which the industries of 
the presumed tax regime regain the accumulated value of ICMS credit caused in the purchases of raw 
materials and how the industry can obtain discount of the ICMS in the act of the purchase through the 
application of Regime Special and with the release of the G-DOC number.  
 
Keywords: 1 Solar water heater. 2 ICMS. 3 Tax Benefits. 4 Recovery of credit. 5 Special regime. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aquecedor solar utiliza a radiação solar como principal fonte de energia e, 

por isso, o impacto ao meio ambiente é reduzido pelo fato de produz energia limpa e 

renovável, isso faz com que cada vez mais pessoas utilizem esse equipamento em 

suas residências, além de reduzir os gastos com energia elétrica. No Brasil esses 

equipamentos começaram a ser mais utilizados a partir da década de 90 e hoje 

ocupa o 7° lugar entre os países que mais consomem energia solar. 

 As indústrias de aquecedores solares possuem diversos benefícios fiscais 

concedidos pelo governo brasileiro para que se maximize o consumo de seu 

produto, já que a instalação desses equipamentos requer um alto investimento por 

parte dos consumidores. Um desses benefícios concedidos está previsto pelo 

Convênio 101/97 que dá a isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviço (ICMS), sendo ele um dos principais impostos cobrados pelos 

estados brasileiros atualmente. 

Tendo em vista que as indústrias de aquecedor solar  do estado de São Paulo 

que pertencem ao regime tributário Lucro Presumido compram a matérias primas 

com crédito de ICMS e nas vendas não há incidência de tal imposto, elas podem 

entrar com o pedido de recuperação de crédito de ICMS através do posto fiscal, 

passando por diversas etapas de processos administrativos, apresentando 

documentos conforme solicitados e tendo os valores liberados conforme a 

autorização do fiscal responsável  e assim reavendo o crédito de ICMS gerado na 

compra de matéria prima.  

Outra opção para as indústrias é o pedido de Regime Especial, que faz com 

que a empresa não pague o ICMS no momento da compra de matéria prima e se 

beneficie de tal valor em desconto na mercadoria obtida para a fabricação dos 

aquecedores, para isso é necessário entrar com pedido no posto fiscal que avaliará 

se a empresa pode ou não ter esse regime e obter o número do G-DOC para não 
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incidência do valor do ICMS no momento da compra de matéria prima e se 

beneficiar de tal valor em desconto na mercadoria obtida para a fabricação dos 

aquecedores. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Uma das maiores fontes de energia alternativa vem do sol, por ser uma fonte 

benéfica para o meio ambiente e também segura, pois não provoca poluição, e 

sendo assim não sofre impacto ambiental pelo processo de gerar e transformar 

energia (PATTO, 2009). 

Em 1767 o suiço Horace de Saussure realizou diversas experiências 

relacionadas ao isolamento térmico descobrindo assim que a água poderia ser 

aquecida através do isolamento. Tempos depois o norte americano Willian Baiely 

buscando o avanço da pesquisa patenteou um sistema de aquecedor solar parecido 

com os de hoje em dia, eram tanques de cobre que ficavam dentro de uma caixa de 

madeira com isolamento térmico e vidro na cobertura mas perdia o calor durante a 

noite, com o passar dos tempos os sistemas foram sendo aprimorados e os modelos 

vem-se modernizando a cada dia (SEBRAE, 2012). 

Os primeiros aquecedores solares no Brasil surgiram na década de 90, e 

passaram a ganhar mais credibilidade após a crise da energia elétrica em 2001 onde 

a população teve que diminuir o consumo de energia elétrica e começaram a 

procurar pelos aquecedores, foi quando o mercado ganhou proporção (OLIVEIRA, 

2011). Outro fator que contribuiu para o crescimento no consumo dos aquecedores é 

a conscientização da população a respeito do aquecimento global, que em busca de 

soluções mais sustentáveis para o meio ambiente acabam aderindo ao sistema de 

aquecimento solar, com isso fabricantes tem se dedicado cada vez mais para 

possibilitar a acessibilidade para todos os consumidores (MORAES e HARWOOD, 

1986). 

O nível do aquecimento da água depende da intensidade da radiação solar, 

que varia de acordo com as condições climáticas, da latitude local e da posição do 

tempo, enquanto a Europa recebe por ano em média uma radiação de 1500 kWh/m² 

o deserto do Saara recebe cerca de 2600 kWh/m² por ano (SILVA, 2007). 
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O Brasil ocupa hoje o 7º lugar entre os países que mais consomem energia 

solar, um dos possíveis fatores pode estar relacionado ao posicionamento próximo a 

linha do Equador que é considerado com um alto índice de energia solar, facilitando 

assim a captação de energia solar para o aquecimento da água. Pode-se considerar 

também que seja pelo fato do país estar praticamente inteiro em uma região 

tropical onde existe a presença solar praticamente o ano inteiro (BAPTISTA, 2006). 

As residências utilizam em média 25% do total da energia consumida no 

Brasil, geladeira e freezer são os que mais consomem energia em uma residência e 

em segundo lugar fica o chuveiro elétrico. O pico de consumo de energia fica entre 

18h00min e 19h00minhs, por isso a necessidade de se substituir a energia elétrica 

pelo aquecimento solar para que se alivie a matriz energética brasileira (OLIVEIRA, 

2011). 

O uso de energia solar tem sido estimulado no país, através de programas 

governamentais como minha casa minha vida tem aderido ao consumo consciente, 

as casas construídas têm incentivo maior do governo quando possuem o sistema de 

aquecimento solar (SEBRAE, 2012). Outro incentivador do sistema tem sido o 

programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), realizado pelo Procel em parceria com o 

Inmetro, que faz com que no produto apareça a média de energia consumida 

classificado em A (mais eficiente), B, C, D, E, tonando-se menos eficientes 

sucessivamente (FOSSATI, 2010). 

O sistema de aquecedor solar é composto por placas de vidro que servem 

para absorver a radiação, aquecer a água e transportar para o reservatório de água 

que são cilindro feito de alumínio ou inox que mantém a água aquecida pelo maior 

tempo possível (COSTA, 2007), devendo ser posicionado nos telhados para uma 

melhor captação de luz do sol. Esse sistema de aquecimento pode ser instalado em 

diversos tipos de estabelecimentos ou residências, para os que buscam economia 

pode chegar até 90% de redução (BAPTISTA, 2006). 

Um fator responsável pela não utilização dos aquecedores solares está 

relacionada ao seu custo de fabricação, materiais e instalação. Um aquecedor 
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padronizado, tendo em vista sua construção por séries de tubos ligados a uma 

placa, que normalmente é necessário muito material metálico, e esses materiais 

(cobre, por exemplo) tem um custo benefício maior, mas por outro lado se não for 

feito com materiais de qualidade com o tempo mostra corrosão com seu uso 

prolongado (MORAES e HARWOOD, 1986). Mesmo tendo um custo inicial alto se 

investido em um produto de qualidade especialista afirma que de 24 a 36 meses 

com a economia gerada já se tem o sistema pago e sua vida útil pode chegar a 20 

anos (SEBRAE, 2012). 

O sistema de aquecedor solar precisa ser instalado junto a um sistema 

auxiliar de aquecimento elétrico ou a gás, pois em dias de chuva e tempo nublado 

não terá o aquecimento comprometido, pois, o sistema auxiliar ajudará no 

aquecimento (SILVA, 2007). 

O segmento de fabricação de aquecedor solar é representado pelo CNAE 

2821-06/01 fabricações de equipamento de aquecimento não- elétricos de 

montagem permanente, podendo optar pelo regime de tributação simples nacional 

ou lucro presumido, mas não pode optar pelo MEI (SEBRAE, 2012). 

 

 

O tributo de uma forma geral surgiu a partir do momento em que a sociedade 

começou a se desenvolver como uma forma voluntária de contribuição para a 

comunidade. Com o passar dos tempos os tributos começaram a ser obrigatórios 

com o intuito de aumentar a arrecadação. Nesse mesmo segmento o Estado foi 

criado para que pudesse administrar e cuidar para que os benefícios chegassem a 

todos os contribuintes de forma justa e igual; após a segunda guerra mundial a 

Europa criou um imposto sobre as navegações com a finalidade de arrecadar fundos 

para que pudesse reparar as consequências que a guerra deixou para o planeta de 

uma forma geral, como por exemplo a escassez de diversos produtos e com base 

nisso, o Brasil que antes cobrava somente imposto sobre a renda de cada Brasileiro, 

passou a cobrar o imposto sobre a Venda de mercadorias (YAMAO, 2014). 
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Antes de se tornar o imposto mais conhecido e discutido do Brasil como todos 

conhecemos hoje, o ICMS recebeu a sigla de IVM -Imposto Sobre Vendas Mercantis 

que era cobrado somente sobre operações de compra e venda de mercadorias, por 

ser uma boa fonte de arrecadação o governo passou a abranger diversos segmentos 

de comercialização para que a arrecadação desse imposto fosse cada vez maior, 

criando assim o Imposto Sobre a Venda e Consignação (IVC) que passou a ser 

cobrado em todas as etapas de criação do produto, até o produto final o que tornou 

o produto mais caro para o consumidor. Sendo assim, foi criado um novo imposto o 

Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias (IMC) foi criado 

com base em impostos internacionais onde a cada vez que o produto passa por um 

processo é retirado o valor de imposto que já foi pago e limitando instituindo também 

um valor máximo de alíquota que pode ser adotado por cada estado, pois esse era o 

motivo de muita discussão entre os estados que interpretavam a lei do IVC de 

maneiras diferentes. Por fim, a nova constituição Federal instituiu em 1988 o atual 

ICMS (YAMAO, 2014 e NOGUEIRA, 1995). 

O imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação, é um imposto brasileiro que incide sobre a circulação de mercadorias 

e serviços até mesmo do exterior. A regulamentação desse imposto é de acordo com 

cada estado brasileiro, assim cada localidade possui sua própria alíquota. Sendo 

regulamentado constitucionalmente na Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), 

sendo alterado posteriormente pelas Leis 92/97, 99/99 e 102/2000 (SIGNIFICADOS, 

2017). 

A arrecadação feita através do ICMS é destinada ao Estado incidente para 

que seja aplicado nas necessidades públicas como, educação, saúde, segurança 

pública, habitação, estradas, creches, saneamento básico, etc (CRUZ e ROOS, 

2012). No Estado de São Paulo, o ICMS é a maior fonte de recursos financeiros que 

o governo tem para atender todas as necessidades da população (SECRETÁRIA DA 

FAZENDA, 2018). 

Este é o imposto que atinge a maior parte dos brasileiros e é cobrado 
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indiretamente, pois incide sobre a compra, venda e prestação de serviço de 

transporte, mesmo sem ver e saber consumidor paga pelo ICMS que já vem incluso 

no valor do produto (EGESTOR, 2018). Temos contato com o imposto quando 

vamos ao supermercado, quando fazemos qualquer tipo de compra e venda, ou 

seja, o ICMS está presente na maioria das operações (CRUZ e ROOS, 2012). 

O imposto é tributado sobre o faturamento decorrente de prestação de serviço 

de transporte, comercialização e em industrialização de produtos de acordo com 

alíquota interna de cada Estado. A tributação pode variar também dependendo do 

regime de tributação feito pela empresa, se for o Lucro presumido a empresa pode 

diminuir seu pagamento de imposto através de créditos adquirido de compras 

(EGESTOR, 2018).  

Para calcular o ICMS é preciso pegar o valor do produto X alíquota interna do 

Estado, então se tem o valor do ICMS que será incidido junto ao valor final do 

produto. Quando a operação é realizada fora do Estado é aplicado o DIFAL 

(Diferencial de alíquota) que foi criado para que nos estados onde se tem a alíquota 

interna menor, paga-se a diferença da alíquota para que não se concentre as rendas 

apenas em uma localidade (CONTABILIZEI, 2018). 

Com a implementação do Convênio ICMS 93/2015 regulamentado com base 

na Emenda Constitucional 87, quando se tem aplica o DIFAL o valor arrecado com o 

ICMS é dividido entre a localidade de destino e origem do produto, ou seja, o Estado 

de onde se comprou recebe 80% e o Estado que adquiriu recebe 20%. Em 2019 

essa arrecadação será modificada e somente o Estado onde a mercadoria foi 

comprada ficará com o Imposto (CONTABILIZEI, 2018). 

O ICMS é norteado pelo princípio da essencialidade, mas existem algumas 

divergências quanto a isso, pois, os produtos de necessidades básicas de consumo 

têm que ter a alíquota menor como no caso do arroz, feijão é cobrado 12% do valor 

do produto, já produtos supérfluos como cigarro, bebidas alcoólicas, cosméticos e 

perfumes a alíquota tributada é de 25% do valor do produto. Mas, no entanto, 

energia elétrica, combustível e telefonia que são necessidades básicas de todos 
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cidadãos a alíquota tributada é altíssima e acaba fugindo da regra da essencialidade 

(SILVA, 2018). 

No Estado de São Paulo a alíquotas variam de 7% a 25% conforme a 

mercadoria, porém a que tem a maior incidência é a de 18%. A apuração do imposto 

é feita mensalmente e a data do recolhimento vai variar de acordo com o regime em 

que a empresa está enquadrado (EGESTOR, 2018). 

O Diário oficial do Estado de São Paulo publicou o decreto 63.695 assinado 

pelo Governador de São Paulo uma alteração na Lei do ICMS que incide sobre 

geração de energia elétrica solar fotovoltaica. A norma divulgada no final de 

dezembro de 2017 ao validar o convenio ICMS 114/2017 que concede isenção do 

ICMS nas saídas internas com equipamentos e componentes para geração de 

energia elétrica solar fotovoltaica em prédios públicos (AMBIENTE ENERGIA, 2018). 

Nomenclatura comum do MERCOSUL - NCM é um código padronizado pelo 

Governo Federal de acordo com as normas do Mercosul para elaborar a 

classificação fiscal de mercadorias comercializadas identificando sua natureza, além 

disso, o NCM tem outras finalidades como, estatísticas, questões tarifárias, questões 

regulatórias, por exemplo, benefícios cedidos pelo governo e etc. A classificação dos 

produtos é realizada pela Secretaria da Receita Federal que também disponibiliza a 

tabela de NCM em seu site (SIGNIFICADOS, 2014). 

No Brasil toda mercadoria importada ou exportada deve conter o código NCM 

na nota fiscal referente a transação e nem sempre o NCM pode gerar imposto, existe 

alguns tipos de mercadorias que são beneficiadas como é o caso do aquecedor 

solar (TOM, 2016). 

Esse Código é usado pelos países do MERCOSUL, Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai desde o ano de 1995 e tem como base o sistema SH (Sistema de 

Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias), por isso existe a sigla 

NCM/SH (PINGO, 2017). 

De acordo com a Rede Jornal Contábil (2016), os códigos contêm uma 
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numeração de 8 dígitos que foram implantados pelo governo brasileiro, onde os 6 

primeiros números estão representados pela classificação Sistema de Harmonizado 

de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e os 2 últimos fazem parte das 

especificações do MERCOSUL, que exemplificamos a seguir:  

 2 primeiros dígitos: Capítulo-  01 - Animais vivos- característica do produto 

 4 primeiros dígitos: Posição - 0102 - Animais vivos da espécie bovina- 

complemento da característica do produto  

 6 primeiros dígitos: Subposição - 01022 - Bovinos domésticos- mais com-

plemento da característica do produto 

 7º dígito: Subposição 2- 0102291 - Reprodutores de raça pura- classificação 

do produto  

 8º dígito: Item- 01022190 - Bovinos domésticos reprodutores de raça pura, 

prenhes ou com cria ao pé- classificação e descrição mais completa do produ-

to. 

O SH é um método internacional que classifica as mercadorias e descreve a 

característica como, qual o material usado, origem do material e sua aplicação e 

tudo está de acordo com as regulamentações do MERCOSUL. Toda mercadoria, 

seja ela importada ou não, contém a sua própria numeração de NCM em sua 

documentação legal (SAGE, 2017). 

Classificar as mercadorias de forma incorreta pode gerar complicações na 

identificação das mesmas e uma dessas implicações estão relacionadas às 

alíquotas de tributos em sua comercialização e circulação dos produtos (SANTOS, 

2018). 

O NCM dá ao governo a possibilidade de melhor fiscalizar se os produtos 

estão devidamente classificados através das notas fiscais, pois muitos 

estabelecimentos procuram utilizar de NCM incorretos para determinados produtos 

por ter menos tributos incididos o que pode gerar multas para a empresa com até 

1% de seu valor total. Para as empresas do ramo de aquecedor solar que visam ter 

o desconto de ICMS na venda de seu produto devem utilizar o NCM 84.19.19.10 

(Aquecedores solares de água), pois somente com essa numeração de NCM as 
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indústrias de aquecedor solar podem dar a isenção de ICMS em nota fiscal conforme 

Lei Federal 101/97 (SAGE, 2017). 

Além de todas as penalidades fiscais para quem erra na Classificação Fiscal 

de Mercadorias, dependendo da interpretação da Receita Federal o caso pode, in-

clusive, evoluir para a esfera criminal. Portanto, é preciso ficar sempre atento para 

que a classificação seja feita de forma correta (PORTUAL, 2017). 

É possível agredir menos o meio ambiente, produzir um menor número de 

gases poluentes que contribuem para o efeito estufa, produzir uma energia limpa e 

renovável através da utilização da energia solar, com base nisso diversos países 

procuram investir cada vez mais em recursos, pesquisas e incentivos para que o 

consumo de energia solar seja mais atraente financeiramente e de fácil acesso ao 

consumidor, já faz alguns anos que o governo Brasileiro tem contribuído para que a 

energia solar para o aquecimento de água seja mais utilizada através de incentivos 

fiscais e isso têm tornado essa energia mais acessível ao Brasileiro (OLIVEIRA, 

2010). Organizações como a ABSOLAR vêm buscando novas formas de pesquisas 

para implantar esses incentivos que dão a oportunidade de alavancar ainda mais 

esses recursos no País (SOLSTPICIO, 2016). 

O governo Brasileiro passou a reconhecer as vantagens do sistema de 

aquecedor solar e para que o consumo fosse estimulado desde 2015 proporciona 

isenções de um dos principais impostos, o ICMS, além deste imposto também ficará 

isento do PIS/Pasep e do Cofins, esse incentivo foi formalizado pela lei nº 13.169, de 

6 de outubro de 2015 (SUNERGIA, 2017). 

Algumas linhas de créditos têm sido criadas especialmente para atender 

empresas de geração de energia fotovoltaica. O ProGD, do governo Federal, por 

exemplo, fez com que o BNDS, apoia-se com recursos e taxas diferenciadas as 

empresas fabricantes de produtos de energia solar em escolas e hospitais públicos 

(Idem). 

Alguns Estados brasileiros fornecem isenções do ICMS segundo Alta 

Consultoria (2017, s/n): 
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 Isenção de ICMS- Regulamentada pelo convênio ICMS nº 16/2015, do 
conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), já conta com a adesão 
de 22 estados mais o Distrito Federal. Apenas Amazonas, Espírito Santo, 
Paraná e Santa Catarina ainda estão fora do acordo, que prevê a isenção 
da cobrança desse imposto sobre a energia inseria pelo consumidor na rede 
da distribuidora. 
 

De acordo com Moretti (2017, s/n) o ICMS não incide sobre o NCM: 

Na emissão de Nota Fiscal sob NCM 85013220 – denominado GSF, é 
emitida uma única Nota Fiscal de Venda do Gerador Solar Fotovoltaico 
incidirá os impostos descritos abaixo: PIS – 1,65%; COFINS – 7,60%; ICMS 
– 0% e IPI – 0%. Sobre o lucro incidirá: CSLL – 9% e IR – 10% + 15%”, 
portanto não cabe sob emissão de nota fiscal de venda nenhuma incidência 
de ICMS. 

Para adquirir um Sistema de Aquecedor Solar é necessário que o consumidor 

desembolse uma quantia consideravelmente alta e isso faz com que não ocorra tal 

consumo, porém para fabricar tais produtos as indústrias Brasileiras muitas vezes 

precisam importar matérias primas que não se encontram no Brasil e isso acaba 

influenciando tais preços, com base nisso no projeto de Lei 8322/14 que isenta os 

impostos pagos pelas indústrias de aquecedor solar na importação de matérias 

primas para a fabricação, desde que não haja essa mesma matéria prima no Brasil a 

fim de facilitar e baratear a fabricação para que sejam cada vez mais consumidos 

dentro do País (HAJE, 2015). 

O Crédito Tributário é o vínculo jurídico pelo qual o Estado (sujeito ativo) tem 

o direito de exigir o tributo, objeto principal da obrigação tributária, do devedor 

(sujeito passivo) podendo o mesmo ser pessoa física ou pessoa jurídica. Por sua vez 

o crédito tributário é a materialização do tributo, dando valor já determinado em lei 

ao tributo a ser cobrado (SEGUNDO, 2009). 

A obrigação tributária corresponde ao pagamento de tributos — impostos, 

taxas e contribuições de origem federal (INSS, PIS, COFINS, IR, CSLL, IPI), 

estadual (ICMS) e municipal (ISS), impostos pelo Estado (MENDES, 2017). 

Pode-se conceituar crédito tributário como uma vinculação jurídica obrigatória 

por força da qual o Estado pode exigir do particular o pagamento determinado tributo 

ou penalidade pecuniária correspondente desde que haja o fato gerador e o 

lançamento deste (CHAVES, 2017). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103882/lei-de-criacao-do-pis-lei-complementar-7-70
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No Brasil os tributos gerados através do crédito tributário tem sido a maior 

forma de gerar receita para realização do crescimento econômico do País (RÊGO, 

2008). 

Para toda cobrança de um crédito tributário é necessário a comprovação de 

sua existência segundo Fabretti (1999, p.143): 

Para que seja possível a cobrança de crédito tributário é necessária a 
comprovação de sua existência. Todo aquele que é credor, que tem direito a 
receber uma obrigação, deve possuir provas da existência de seu direito. 
Geralmente essa prova se faz através de um título ou documento. 
 

De acordo com o Código tributário nacional (CTN) em seu art. 142 se 

estabelece o conceito legal do crédito tributário: 

  Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento adminis-
trativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação cor-
respondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível. 
 Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

 

A compensação é uma forma de extinção de obrigação do crédito tributário, 

regidos pelo código civil art. 368 que ocorre quando duas pessoas forem credor e 

devedor de obrigações tributárias, operando a extinção até onde se compensarem. 

O Código Tributário acolheu o instituto, com algumas particularidades, dispondo no 

seguinte sentido: "A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 

estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou 

vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública" (QUINTELA, 2016). 

Assim, são requisitos essenciais da compensação tributária: a) autorização 

legal; b) obrigações recíprocas e específicas entre o Fisco e o contribuinte; c) 

dívidas líquidas e certas (DIAS, 1998) 

O Brasil ocupa a 14ª posição como o país que tem umas das maiores cargas 

tributárias do mundo, correspondente a 35,04% do PIB do país. Com isso é 

importante estar sempre atento ao pagamento dos tributos para que não fique 
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nenhum sem pagamento e também que não venham ser pagos tributos a maior 

(ARQUIVEI, 2017). 

O crédito tributário pode ser denominado pelo valor a ser pago pelo sujeito 

passivo (empresas) ao sujeito ativo (estado), em decorrência da obrigação tributária 

(impostos). A recuperação tributária pode ocorrer quando a empresa tem o crédito 

tributário acumulado, esse crédito pode estar acumulado por diversos motivos, mas 

vamos explorar somente os casos recuperação do crédito de ICMS, feito pelas 

indústrias de aquecedores solares (MENDES, 2017). 

O imposto ICMS funciona como débito e crédito, por isso as indústrias 

adquirem tal crédito na compra de sua matéria prima, mas por ter o benéfico de 

ICMS por meio do convênio 101/97 que isenta as empresas de pagar tal imposto em 

suas vendas com determinado NCM previsto pelo convenio, o crédito de ICMS 

acaba por ficar acumulado, possibilitando assim a empresa a entrar com o pedido de 

recuperação de crédito de ICMS, por meio de processo pelo posto fiscal (SOLUTTA, 

2016). 

A legislação estadual paulista prevê que o valor recuperado de crédito 

acumulado de ICMS não seja realizada em dinheiro, mas repassada em crédito para 

uma conta do contribuinte aberta dentro do sistema eletrônico de gerenciamento de 

credito acumulado (e -CREDAC), podendo ser compensado em ativos imobilizados, 

pagamentos de fornecedores, transferências a terceiros, entre outras opções 

(CONSULTING, 2016). 

O e – CREDAC foi criado através da portaria CAT 26/2010 que permite ao 

contribuinte que tem acumulo de credito ICMS no estado de São Paulo possa 

solicitar a restituição desses créditos que tem direito (INTELIGENTE, 2013). 

É importante salientar que somente após o saldo credor passar a constar na 

conta corrente do e – CREDAC que a empresa pode usufruir da maneira que achar 

necessária, da mesma forma toda transferência ou venda do saldo credor somente é 

permitida se tiver autorização da Fazenda Estadual (LOZEKAM, 2017). 
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Infelizmente muitas empresas não conhecem o processo de recuperação de 

credito e acabam ficando com tal valor de crédito acumulado perante a Receita 

Federal, mas existem especialistas que podem tornar esse processo muito mais 

fácil, e vale apena investir, além de ser direito das empresas (CONSULTING, 2016). 

O Regime Especial Tributário foi criado pelo Governo para incentivar 

determinados setores empresariais do país, com o intuito de garantir que esses 

segmentos continuassem a gerar empregos e a movimentar a economia. Para as 

empresas é interessante, pois, esse regime de tributação concede a empresa o 

benefício tributário de suspensão da incidência dos impostos ocasionando 

descontos (FATOS, 2017). 

De acordo com a Lei 6.374 em seu art. 71 se estabelece o conceito legal do 

regime especial: 

Artigo 71 - Em casos especiais e com o objetivo de facilitar ou de compelir 
à observância da legislação tributária, as autoridades que o regula-
mento designar podem determinar, a requerimento do interessado 
ou de ofício, a adoção de regime especial para o cumprimento das 
obrigações fiscais. 

§ 1º - O regime especial de ofício, em hipótese de infração contumaz à le-
gislação ou de habitual inadimplência do contribuinte, reconhecida 
em despacho fundamentado da autoridade administrativa, em cada 
caso, pode determinar, ainda: 

1 - o recolhimento antecipado ou simultâneo do imposto devido, em decor-
rência de cada operação ou prestação realizada, mediante guia, as-
segurada a não cumulatividade do imposto; 

2 - a prestação de informação relativa ao cumprimento do regime especial 
de ofício. (Item acrescentado pela Lei 10.619/00, de 19-7-2000; 
DOE 20-7-2000) 

 

Para implementar tal regime é importante que a empresa esteja dentro das 

normas, pois, diversos documentos serão apresentados ao Posto Fiscal, que fará 

uma auditoria minuciosa e decidirá se a empresa deve ou não ter o Regime Especial 

concedido. A empresa também deve ter todos os impostos pagos em dia e é de 

extrema importância que a mesma contrate um consultor tributário especializado na 

área da contabilidade e na área de direito, ele será responsável por atender e 

responder todos as questões levantadas pelo Posto Fiscal, também é responsável 

por orientar a empresa de acordo com a legislação, pois, qualquer erro cometido, na 

emissão de notas, por exemplo, o Posto Fiscal questionará, uma vez que não obter 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei10619.htm
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uma resposta coerente, a empresa poderá ser excluída de tal regime (ADVOCACIA, 

2018). 

Segundo a Portaria CAT 26 art. 40 se estabelece que: 

Art. 40 - por regime especial, poderá ser apropriado o crédito acumulado, 
após a verificação fiscal de que trata o artigo 18, mediante autoriza-
ção do Delegado Regional Tributário, por antecipação e a título pre-
cário, em até 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado, quando a 
competência originária estiver atribuída a autoridade superior, nas 
hipóteses de geração previstas: 

I – nos incisos I e II do artigo 71 do Regulamento do ICMS, desde que em 
operações destinadas a contribuintes estabelecidos neste Estado; 

II – no inciso III do mesmo artigo. 
§ 1º - O percentual para a liberação antecipada será estabelecido no regi-

me, de acordo com o histórico de apropriação de crédito acumulado 
de cada estabelecimento, e o valor da autorização mensal não po-
derá ser superior ao equivalente a 80.000 (oitenta mil) Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs. 

§ 2º - O regime especial previsto no “caput” não se aplica à apropriação que 
estiver condicionada à liquidação de débito fiscal. 

§ 3º - São requisitos para a obtenção do regime especial referido neste arti-
go: 

1 - não existir débito fiscal relativo ao imposto apurado pelo fisco, por qual-
quer estabelecimento paulista da empresa, mesmo que não julgado 
definitivamente; 

2 – o Índice de Valor Acrescido - IVA próprio do estabelecimento requeren-
te, apurado pelas informações constantes nas Guias de Informação 
e Apuração do ICMS – GIAs, nos últimos 3 (três) anos, ser superior 
a 0,20 (vinte centésimos). 

 
 

Para entrar com o pedido de regime especial é possível através da plataforma 

da secretaria da fazenda acessando o manual do contribuinte para esclarecimentos 

de dúvidas, através do pedido eletrônico (GDOC), onde o responsável pela empresa 

ou procurador deverá procurar o Secretaria da Fazenda mediante um pedido em 2 

vias dirigido ao Diretor Executivo da administração tributária, no qual conste nome 

do requerente, endereço, inscrição estadual, CNPJ, CNAE, declaração de inexistên-

cias de débitos fiscais, data e assinatura do contribuinte ou procurador ( no caso de 

procurador apresentar a procuração assinada e reconhecida firma). Assim que re-

querimento for protocolado no posto fiscal o processo será encaminhado ao núcleo 

de fiscalização para preenchimento do relatório de dados, verificação se há existên-

cia de ação fiscal em andamento, pesquisa sobre existência de débitos na dívida 

ativa (inclusive parcelamento), demonstração do histórico de apropriação do débito 

acumulado dos últimos 3 anos (FAZENDA, 2018). 
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Após concluir todos os passos para aderir ao regime o sistema do posto fiscal 

abrirá o processo eletrônico de regime especial que é protocolado com um número 

de GDOC para o processo eletrônico. Mesmo que o pedido for indeferido o número 

permanecerá o mesmo até que sejam atendidas as solicitações para liberação do 

pedido. Todo processo de acompanhando a situação do pedido é feito através do 

site da Receita Estadual com uso do E-CNPJ da empresa ou E-CPF do sócio (Idem).  

Logo após aceito, o pedido pelo regime especial o Posto Fiscal ficará respon-

sável por acompanhar mensalmente todas as atividades da empresa através das 

informações entregue por ela pelo SPED ICMS/IPI e o SPED PIS/COFINS. O mes-

mo realizará uma auditora mensal e quando necessário enviará uma autuação por 

meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) que funciona como um e-mail 

onde a empresa recebe todas as notificações do Posto Fiscal sem que haja neces-

sidade do fiscal se locomover até a mesma para entregar tal notificação pessoal-

mente. A empresa terá um prazo para responder tais indagações notificadas pelo 

fiscal responsável pela auditora, uma vez que não respondidas, o processo será 

rescindido (Idem). 

O regime especial é concedido até o prazo de 5 anos, podendo ser prorroga-

do desde que até 60 dias antes do termino do mesmo, se até o final do prazo a auto-

ridade responsável não tiver liberado a resposta, sua vigência será prorrogada até a 

decisão da autoridade competente, conforme estabelecido na portaria CAT 43 art. 9º 

(Idem). 

Após a concessão do regime especial a empresa será notificada via DEC com 

o número oficial de GDOC com o prazo que foi concedido para a empresa solicitante 

e com o modelo do termo de adesão que deverá ser preenchido com os dados do 

fornecedor. A empresa deverá protocolar no posto fiscal o termo de adesão para 

inclusão do fornecedor ao seu regime especial, acompanhado de uma solicitação da 

empresa ao posto fiscal solicitando a inclusão de seu fornecedor no processo e uma 

declaração do fornecedor que contenha todos os seus dados declarando que não 

existe procedimento fiscal em andamento e débitos pendentes com a receita esta-

dual. Toda a documentação deve estar assinada e reconhecida firma pelo cartório, 
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devendo ser entregue ao posto fiscal em três vias, após isso o fiscal irá analisar e 

deferir ou indeferir tal pedido (Idem). 
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RESULTADOS  

 

Praticamente todas as fontes de energia elétrica são derivadas indiretamente 

da energia solar. Considera-se o Sol a origem de todas as formas de energia da 

terra. Com isso, a radiação solar pode ser usada como fonte direta para o 

aquecimento ou para produzir eletricidade.  

As primeiras indústrias de aquecedores solares do Brasil surgiram nos anos 

de 1990, mas ganhou mais visibilidade após a crise energética que ocorreu em 

2001, outro fator que contribuiu para que a procura por aquecedores solares 

aumentasse foi a maior conscientização da população brasileira sobre o 

aquecimento global.  

Aderir a energia gerada por placas solares ainda é um valor um pouco 

elevado, pois, se trata de um equipamento caro mais a instalação que também fica 

em um alto valor, mas o gasto para implantação pode ser recuperado em pouco 

tempo, pois, a economia gerada pelas placas pode chegar a 80% da energia normal 

utilizada nas residências, ou seja, se em uma residência o valor da conta de energia 

chega a R$ 200,00 com as placas solares a conta de energia pode ser reduzida a 

R$ 40,00. 

Os principais benefícios da utilização de energia solar é que se trata de uma 

fonte limpa e renovável que não gera gases poluentes e o país está localizado em 

uma área tropical onde há alta taxa de irradiação solar é bem maior comparado com 

outros países.  

Por se tratar de uma energia renovável e inesgotável, o governo federal 

resolveu estimular o consumo de aquecedores solares concedendo a isenção de 

ICMS na venda de tais produtos, diminuindo assim a carga tributária para que aos 

poucos se torne um produto de fácil acesso aos consumidores.  
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O imposto ICMS como é conhecido hoje em dia está presente na vida da 

maioria dos brasileiros, pois, este imposto incide sobre todas as operações interes-

taduais ou intermunicipais de compra, venda e prestação de serviço. Isso o torna a 

principal fonte de arrecadação de verba para os estados brasileiros. Essas verbas 

devem ser utilizadas em áreas como saúde, educação, segurança pública, sanea-

mento básico, ou seja, nas áreas que o próprio estado julgar necessário de acordo 

com a suas necessidades.  

Nota-se a importância do ICMS para os estados em geral. Porém, para as 

empresas que arcam com ele em todas as suas operações como compra, venda, 

importação e exportação esse imposto torna-se uma grande dificuldade para a vida 

financeira das empresas. Justamente pela alta carga tributária é não existiam muitas 

indústrias de aquecedores solares no Brasil, pois para sua venda compensar, na sua 

fabricação cobrava-se um alto preço e isso fazia com que os consumidores descar-

tassem como opção a aquisição deste equipamento, por mais que sua compra ge-

rasse a economia de energia e compensasse em pouco tempo o dinheiro investido. 

Para incentivar a abertura de novas indústrias de aquecedores solares no 

Brasil, a geração de emprego que tais industrias proporcionariam e pelos diversos 

benefícios ao meio ambiente que os aquecedores trazem, o governo concedeu a 

isenção de ICMS através do convênio 101/97 nas saídas dos aquecedores solares 

de água o que torna o produto mais competitivo ao mercado pois, esse imposto não 

será cobrado de seus consumidores e proporciona as indústrias a opção de recupe-

rar o crédito gerado pela compra de matéria prima com ICMS e a opção de fazer o 

pedido do regime especial. 

O ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, as empresas do lucro 

presumido compram com ICMS e se creditam de tal valor, após isso, elas vendem 

com ICMS e debitam este valor do crédito que já possuem gerando assim somente a 

diferença desses valores para recolher como imposto, explicando de forma básica 

esse imposto funciona como débito e crédito, a empresa se credita de determinado 

valor em sua compra e na hora venda o valor é debitado, fazendo com que a 

empresa pague somente a diferença desses dois valores apurados.  



 399 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

Nas indústrias de aquecedores solares por causa da isenção de ICMS através 

do convênio 101/97 o imposto funciona de forma diferente. As indústrias vendem 

sem o destaque desse imposto e compram com esse imposto destacado, sendo 

assim, somente se creditam de tais valores na compra de matéria prima para montar 

o aquecedor e não tem como debitar tais valores quando vendem o aquecedor já 

pronto. Formando assim, o crédito de ICMS acumulado, que são valores de direto 

dessas indústrias pois, elas pagaram esse ICMS na hora da compra e os mesmos 

ficam acumulados por não ter como abate-los nas vendas. 

É por ser um direito da empresa se creditar dos valores pagos de ICMS que 

elas podem entrar com o pedido de recuperação de crédito de ICMS através do 

posto fiscal, passando por várias etapas de processos administrativos, apresentando 

diversos documentos e tendo os valores liberados com a autorização de um fiscal. 

O regime especial tributário é uma forma de o governo facilitar o processo de 

recuperação de crédito tributário para as indústrias, como é o caso das indústrias de 

aquecedores solares, pois ao invés da empresa entrar com o processo de recupera-

ção de crédito todo mês é feita a solicitação do regime especial onde se aprovado é 

concedido a indústria um prazo de 5 anos, onde o fisco analisará as informações 

enviadas sem a necessidade de entrar com um novo pedido mensalmente.  

Como as indústrias de aquecedores solares possuem isenção de ICMS em 

muita matéria usada para fabricação do aquecedor solar, e em sua venda também 

são isentos de ICMS acabam acumulando crédito de ICMS. Então como esse o 

acúmulo de crédito de ICMS acontecerá corriqueiramente é dado entrada no pedido 

do regime especial para facilitar e poupar tempo para recuperação do crédito acu-

mulado. 

O pedido do crédito é feito através da plataforma da secretária da fazenda 

seguindo manual de contribuinte para preenchimento correto dos dados e documen-

tos solicitados. Após o aceite da solicitação do regime especial o posto fiscal ficará 

responsável por analisar as informações enviadas mensalmente pelo SPED 

ICMS/IPI e o SPED PIS/COFINS, onde será feita uma auditoria mensal e quando 
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alguma informação estiver incorreta ou imprecisa será enviada uma autuação atra-

vés do portal.  

Mas para ser aprovado no regime especial é necessário que a indústria esteja 

sempre em dia com todos imposto e tenha um consultor da área para poder orientar 

as questões levantadas pelo fisco e também para fazer com que a indústria ande em 

dia com todas as informações. 
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CONCLUSÃO 

 

As indústrias de aquecedores solares no Brasil ganharam visibilidade após a 

crise energética que ocorreu em 2001, despertando o interesse dos brasileiros, pois, 

além de diminuir o consumo de energia elétrica e consequentemente diminuir a con-

ta de energia os aquecedores solares não poluem o meio ambiente, porém para ad-

quirir e instalar tais equipamentos a população tinha que desembolsar uma alta 

quantia em dinheiro o que fazia com que muitos consumidores desistissem da com-

pra. Por se tratar de uma energia renovável e para estimular o crescimento de tais 

indústrias e consequentemente a geração de novos empregos no país o governo 

brasileiro decidiu por estimular o consumo desses equipamentos concedendo para 

as indústrias a isenção de ICMS a través da Lei Federal 101/97, o que faz com que 

o preço do produto se torne um pouco mais atrativo aos consumidores. 

O ICMS está presente na vida da maioria dos brasileiros, pois, ele incide so-

bre toda a operação de compra, venda circulação de mercadorias e prestações de 

serviços e é o principal meio de arrecadação dos governos dos estados para reali-

zação de melhorias, mas para as empresas a alta carga tributária se tornou um em-

pecilho, por isso não existiam muitas indústrias do ramo de aquecedor solar no Bra-

sil. 

Com a isenção de ICMS concedida pelo governo as indústrias começaram a 

se desenvolver no país, mas com essa isenção surgiu um novo problema, pois, o 

imposto ICMS é um imposto não cumulativo, funcionando como débito e crédito e ao 

realizar as compras de matéria prima para fabricação dos aquecedores às empresas 

acumulam crédito de ICMS e tais valores não são debitados com a venda dessas 

mercadorias, ficando a disposição da empresa o pedido de recuperação de crédito 

de ICMS através de processo administrativo, também fica a disposição da empresa 

o pedido do regime especial. 

Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender quais 

isenções e benefícios tributários fazem com que as empresas do segmento de 

aquecedor solar acumulem crédito de ICMS, e quais procedimentos disponíveis para 
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recuperar esses créditos de ICMS acumulado e entrar com o pedido de Regime 

Especial, verificou-se que existe um benefício tributário que concede as indústrias de 

aquecedores solares a isenção de ICMS na saída de suas mercadorias  cujo NCM 

utilizado seja o (84.19.19.10) através da Lei Federal 101/97 fazendo com que o 

crédito de ICMS adquirido na compra de matéria prima fique acumulador nas 

indústrias. Com base nesse acumulo de crédito as indústrias de aquecedores 

solares pode entrar com o pedido de recuperação de crédito de ICMS para reaver os 

valores já pagos, assim também fica disponível para a empresa entrar com o pedido 

de regime especial para que tais valores de imposto não sejam cobrados e sim 

dados em desconto na hora da compra de matéria prima. Desta forma, a hipótese 

sugerida na presente pesquisa comprovou-se verdadeira. 
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Técnicas contábeis aplicada à gestão financeira pessoal 
 

RESUMO 
 

Saber lidar com o dinheiro sempre foi e continua sendo muito difícil para boa parte da população 
Brasileira, isso ocorre devido ao fato de não termos investimentos satisfatórios em educação 
financeira para a população. A educação financeira não é algo comum para os Brasileiros, segundo 
pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(2018) 45% dos brasileiros não tem um controle efetivo do próprio orçamento. Devido a esses dados 
a presente pesquisa tem como objetivo estudar a importância do fluxo de caixa, balanço patrimonial e 
orçamento familiar para gestão financeira pessoal e sua contribuição para a saúde financeira pessoal 
e controle patrimonial. Com o foco em transmitir conhecimento ao leitor e contribuir no 
desenvolvimento de habilidades acerca das finanças pessoais e influenciar em melhores tomadas de 
decisões. Em suma constatou-se que para adquirir a tão sonhada saúde financeira é de extrema 
importância a utilização de um planejamento financeiro bem estruturado e uma boa gestão financeira 
pessoal. Desse modo Através da pesquisa bibliográfica chegou-se a conclusão que ao aplicar de 
forma correta as técnicas contábeis (Balanço Patrimonial, Fluxo de caixa e Orçamento familiar), se 
mostra indispensável para a montagem de um planejamento financeiro sustentável e eficiente, 
ajudando aqueles que  buscam atingir uma vida financeira saudável. 
 
Palavras-chave: 1 Educação financeira. 2 Saúde financeira pessoal. 3 Tomadas de decisões. 4 
Planejamento financeiro. 
 
 

Accounting techniques applied to personal financial management 
 

ABSTRACT 
 

Knowing how to deal with money has always been, and continues to be very difficult for a good part of 
the Brazilian population, this is due to the fact that we do not have satisfactory investments in financial 
education for the population. Financial education is not something common for Brazilians, according to 
a survey by the Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(2018) 45% of Brazilians do not have effective control of their own budget. Due to these data the 
present research aims to study the importance of cash flow, balance sheet and family budget for 
financial and equity management for personal financial health and equity control. With the focus on 
transmitting knowledge to the reader and contributing to the development of skills about personal 
finances and influence in better decision making. In sum, it has been found that in order to acquire the 
much-desired financial health, it is extremely important to use well-structured financial planning and 
good personal financial management. This way through the bibliographical research the conclusion 
was arrived that when applying in a correct way the accounting (Balance Patrimonial, Cash flow and 
family Budget) techniques, it is shown indispensable for the creation of a maintainable and efficient 
financial planning, helping those that look for reach a healthy financial life. 
 
Keywords: 1 Financial education. 2 Personal financial health. 3 Making of decision. 4 Financial 
planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo pesquisa da Agência Brasil (2017) o grau de endividamento das 

famílias brasileiras cresceu e atingiu 58,4% em 2017. Diante deste cenário percebe-

se que o cidadão brasileiro não tem um controle de suas receitas e despesas, este 

fato está ligado a falta de conhecimento da gestão das finanças pessoais e sua 

aplicação. Ainda vale destacar  

Nesse contexto, a escolha do tema se deu pela sua relevância na sociedade 

em geral, pois pode transmitir conhecimento ao leitor e contribuir no 

desenvolvimento de habilidades acerca das finanças pessoais influenciando em 

melhores tomadas das decisões, organização e equilíbrio financeiro, pois diante do 

momento atual da economia do país em que vivemos, como por exemplo, aumentos 

no índice de desemprego e inflação, nada melhor que ter o controle e organização 

das finanças como uma ferramenta nesse período conturbado. 

Sendo assim o objetivo geral do presente artigo é estudar a importância do 

fluxo de caixa, balanço patrimonial e do orçamento familiar para gestão financeira 

pessoal e sua contribuição para a saúde financeira pessoal e controle patrimonial. 

Para auxiliar essa pesquisa foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

descrever as técnicas contábeis para gestão financeira pessoal, identificar e 

descrever o equilíbrio financeiro pessoal, descrever e comentar o planejamento 

financeiro pessoal.  

Ultimamente o assunto a respeito das finanças pessoais tem sido bastante 

abordado, esse fato se deve ao alto grau de consumismo, endividamento das 

famílias e falta de planejamento financeiro pessoal.  Esse cenário pode ser revertido 

através de mudanças, isso mesmo mudanças e aplicações de técnicas que 

contribuem para a saúde financeira pessoal. 
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Uma delas é gestão financeira que da mesma forma que é utilizada em 

empresas também pode ser aplicada nas finanças pessoais, ou seja, gestão 

financeira e gestão financeira pessoal tem o mesmo objetivo que é a maximização 

de riqueza e consiste no ato de gerir os recursos financeiros através de ferramentas 

de análises, planejamento e estratégias assegurando a tomada de decisões mais 

assertivas. 

O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta muito utilizada na 

gestão das finanças pessoais e constitui-se de estratégias de controle das receitas e 

despesas com o objetivo de atingir resultados que variam de curto, médio e longo 

prazo. Ele por si só não consegue assegurar uma vida financeira saudável mas 

pode-se dizer que é o pontapé inicial e é de suma importância pois ele faz com que 

o indivíduo tenha mais disciplina e foco para alcançar os objetivos e metas traçadas. 

Nos resultados da pesquisa foi identificado que a utilização das 

demonstrações contábeis e do planejamento financeiro para gestão das finanças 

pessoais é de suma importância para que o indivíduo possa ter um controle de suas 

receitas e despesas atingindo o equilíbrio financeiro. Além disso foi verificado que é 

preciso ter mudanças de hábitos, ter disciplina e foco, traçar metas, definir prazos e 

o grande diferencial é colocar em prática cada uma das ferramentas para tomar as 

melhores decisões e alcançar o tão sonhado equilíbrio financeiro pessoal. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 



 413 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Custódio et al. (2010) podemos descrever de forma sucinta que o 

conceito de gestão financeira é o ato de gerir todos os recursos financeiros através 

de ferramentas de análise e, controle, planejamento e um conjunto de 

procedimentos que auxiliam o gestor de uma empresa no processo de tomada de 

decisão. 

Cheng e Mendes (1989) afirmam que a gestão financeira tem como objetivo 

alcançar o equilíbrio entre as despesas e receitas visando a maximização do lucro e 

resultados. 

Levino et al. (2017) diz para que os objetivos sejam atingidos o gestor 

financeiro deve utilizar as ferramentas da gestão financeira para fundamentar sua 

tomada de decisão e alcançar os resultados esperados. 

Para Bittencourt e Palmeira (2012) as ferramentas de gestão financeira são 

de suma importância para obter a eficácia na gestão, evitar falhas e assegurar o 

gestor a tomar decisões mais assertivas. Dentre as ferramentas os autores citam o 

planejamento e a análise dos demonstrativos que são: balanço patrimonial, 

demonstração de resultados e fluxo de caixa, como as principais ferramentas para 

tomada de decisão. 

Lacerda (2006) descreve o balanço patrimonial como a ferramenta que 

apresenta a situação financeira do patrimônio da empresa e o equilíbrio entre os 

ativos (bens e direitos) que a empresa possui e passivos (obrigações) que a 

empresa tem como dívida. Já na demonstração de resultados o autor diz que é um 

demonstrativo contábil que apresenta as operações financeiras de uma empresa 

apurando o lucro ou prejuízo durante um certo período. E por fim o fluxo de caixa, 

que apresenta toda a movimentação que ocorreu no caixa da empresa, ou seja, todo 

o montante que entrou e todo montante que saiu durante um certo período. 
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Silva (2011), afirma que através dos demonstrativos contábeis supracitados, é 

possível diagnosticar os pontos fracos nas operações financeiras e adotar medidas 

adequadas de prevenção e alocação dos recursos de forma correta para atingir 

melhores resultados.  

Azevedo e Leone (2011), complementam e dizem que o nível de prosperidade 

de uma empresa está diretamente relacionado ao nível de especialização da sua 

gestão financeira. 

Segundo Capel e Martins (2012), a gestão financeira pessoal consiste na 

análise, planejamento e tomada de decisões com o objetivo de manter e maximizar 

seu patrimônio pessoal ou familiar.  Para Souza (2014), a gestão financeira pessoal 

constitui-se de estratégias e análises que auxiliam na tomada de decisões, cujo as 

mesmas variam desde situações mais simples até um nível mais complexo que 

envolvem investimentos e consumos. E da mesma forma que nas empresas a 

gestão financeira é um fator de suma importância, nas finanças pessoais também é 

primordial a aplicabilidade da gestão para tomar decisões mais assertivas e 

maximizar sua renda. 

Entretanto Gomes e Sorato (2009), dizem que controlar gastos e se privar de 

determinadas aquisições nem sempre é bem aceito por pessoas que cultivam 

hábitos de consumo, pois é difícil aceitar a ideia de que para equilibrar suas finanças 

é necessário ter disciplina e diminuir despesas. Isso se torna ainda mais difícil pois 

os resultados da gestão dos controles de hoje só serão sentidos no futuro, fazendo 

assim com que algumas pessoas não deem importância para isto no presente. 

Segundo Braido (2014), as pessoas se esquecem que o importante não é 

quanto se ganha, mas sim o quanto gasta, por isso traçar objetivos e ter um 

planejamento financeiro eficiente torna-se extremamente necessário para conseguir 

um acumulo de riquezas e uma vida financeira saudável. 

De acordo com Silveira (2014), os objetivos traçados podem ser atingidos se 

na gestão das finanças pessoais tiver um bom planejamento, no qual deve ser 

aplicado periodicamente para evitar surpresas. E Klein (2007), complementa que 
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para ter eficácia na gestão das finanças não basta apenas ser compreendida as 

estratégias e ferramentas que ela dispõe, mas também é necessário que os 

indivíduos adquiram habilidades e tomem atitudes para que a gestão tenha 

resultados positivos. 

Para Gonçalves (2015), é perceptível reconhecer as ações de quem tem 

habilidades dos fundamentos financeiros, pois as atitudes tomadas são baseadas no 

conhecimento do indivíduo sobre as finanças pessoais. Gonçalves (2015) ainda 

afirma que esse conhecimento pode ser adquirido através da educação financeira, 

no qual ensina o indivíduo a administrar suas finanças de forma eficiente e tomar 

melhores decisões na distribuição do capital e na diminuição de gastos e despesas, 

tornando assim seu patrimônio mais saudável e sustentável. 

Para Garcia (2005), a busca por um padrão de vida nos tempos atuais que 

atenda às necessidades, sejam elas básicas ou não, é o que alavanca o 

crescimento pessoal de cada indivíduo e que para poder alcançar o padrão de vida 

almejado por cada indivíduo a principal condição e mais importante é o planejamento 

financeiro pessoal e patrimonial. 

Conforme destaca Camargo (2008), o planejamento financeiro pessoal é uma 

ferramenta de gestão que se constitui de estratégias e controles com o objetivo de 

atingir resultados que variam de curto, médio e longo prazo, de acordo com as 

necessidades e metas do indivíduo.  

Campos e Kistemann (2011), dizem que o planejamento financeiro se inicia a 

partir do momento em que metas são traçados pelo indivíduo, de acordo com os 

objetivos estabelecidos por ele ao longo do tempo, podendo ser meses, anos ou até 

mesmo décadas. 

Para Claudino et al. (2009), os objetivos do planejamento financeiro pessoal 

sejam alcançados no futuro, é necessário a aplicação no presente, pois só assim as 

metas traçadas poderão trazer resultados. 

De acordo com Leal e Nascimento (2015), o planejamento financeiro pessoal 
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não deve ser algo rígido ou estático, mas sim algo simples e adaptável aos 

interesses do indivíduo ao longo do tempo. 

Lana et al. (2012, p.02), afirma que quem não possui um planejamento 

financeiro adequado e condizente com sua realidade é como um barco sem rumo à 

deriva, e que o planejamento financeiro pessoal é extremamente importante e 

necessário na vida de qualquer indivíduo, tanto na sua vida particular como social. 

Para Braido (2014), o planejamento financeiro pessoal é o primeiro passo 

para adquirir uma vida financeira tranquila e saudável, pois para ter sucesso é 

importante ter consciência que para alcançar os objetivos é necessário ter foco e 

disciplina. 

De acordo com Lima e Sousa (2013), as técnicas contábeis são um conjunto 

de ferramentas e métodos que auxiliam diretamente o indivíduo, agregando valor e 

informação na tomada de decisão. 

Costa et al. (2013) afirma que quando as técnicas contábeis quando são bem 

exploradas não só ajudam com obrigações fiscais e trabalhistas, mas também 

auxiliam no processo de tomada de decisão, ajudando os administradores a prever 

possíveis problemas e achar as melhores soluções possíveis. 

Segundo Vieira (2002), a contabilidade tem como principal objetivo o controle 

do patrimônio das entidades em decorrência de suas variações, e que para atingir 

esse objetivo ela utiliza algumas das ferramentas que estão dentro das técnicas 

contábeis, sendo essas a análise de balanços, a escrituração, as demonstrações 

contábeis e a auditoria as mais utilizadas.  

Para Hein et al. (2011), a análise de balanços consiste no exame e 

interpretação dos dados contidos nas demonstrações financeiras, com a finalidade 

de facilitar e agilizar uma análise financeira e patrimonial da empresa.  

Manoel et al. (2011), a escrituração de forma sistematizada, consiste em 

efetuar os registros das ocorrências que influenciam a evolução patrimonial, esses 

registros são feitos nos livros próprios (diário, razão, caixa, etc.) e em livros 
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auxiliares todos os fatos administrativos que ocorrem na rotina das entidades. 

Para Bertoli e Ribeiro (2006), as demonstrações contábeis são relatórios 

expositivos dos fatos ocorrido num determinado período, com dados extraídos dos 

registros contábeis da empresa. Os fatos devem constar como demonstrações 

expositivas, que são denominadas como demonstrações financeiras. 

De acordo com Forster (2006), a auditoria busca a exatidão dos dados 

contábeis efetuados e apresentados nas demonstrações financeiras, examinando e 

verificando todos os dados efetuados seguindo os princípios fundamentais da 

contabilidade. 

Segundo Silva (2007), as demonstrações contábeis são relatórios emitidos 

por entidades com ou sem fins lucrativos e também pelo governo, buscando 

apresentar todas transações financeiras no fim de cada exercício social e tem como 

objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e o resultado de uma entidade. 

As demonstrações contábeis não são de obrigatoriedade para a gestão das finanças 

pessoais, porém são de grande importância para um bom planejamento e auxílio na 

tomada de decisões. 

De acordo com Henn (2015), dentre as demonstrações contábeis utilizadas 

para controle financeiro, o Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Orçamento 

Familiar são consideradas as principais, pois, contribuem para a organização do 

planejamento financeiro pessoal. 

Para Silva (2007), o balanço patrimonial apresenta a posição patrimonial, 

financeira e econômica de uma empresa ou indivíduo durante um período 

determinado e tem como estrutura duas colunas, a primeira o Ativo e a segunda 

coluna o Passivo e o Patrimônio Líquido. O Ativo é composto pelos bens e direitos 

como também as aplicações dos recursos. Já no Passivo as obrigações com 

terceiros e o Patrimônio Líquido que é a diferença entre o ativo e passivo, através 

dele podemos observar a situação liquida do indivíduo, ou seja, o quanto de riqueza 

ele possui. 
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De acordo com Osni (2013), bens envolve tudo que uma entidade ou pessoa 

possui de valor econômico, como por exemplo em uma entidade: estoque, veículos, 

máquinas, prédio, marcas, patentes e no caso de uma pessoa temos como exemplo 

de bens: veículos, casa própria, rancho, terrenos, joias, quadros, etc. Direitos é todo 

valor monetário que uma pessoa ou entidade tem a receber, como por exemplo uma 

pessoa tem direitos a receber os rendimentos de investimentos, aluguel de algum 

imóvel, já uma entidade pode ter como direitos as duplicatas a receber de clientes.  

Por fim, as obrigações com terceiros, que geralmente são as compras feitas a 

prazo, para uma pessoa um bom exemplo de obrigação pode ser uma compra 

parcelada no cartão de crédito ou até mesmo um financiamento de veículo, já no 

caso de uma empresa a compra pode ser de matéria prima parcelada em algumas 

vezes. Essas obrigações também podem ser decorrentes de aluguéis, empréstimos 

captados de terceiros, conta de água, energia, impostos, fornecedores. 

No Quadro 1 temos um modelo de Balanço Patrimonial Pessoal para 

contabilização dos bens direitos e obrigações. 

 
Quadro 1: Modelo de balanço patrimonial pessoal 

BALANÇO PATRIMONIAL PESSOAL 

ATIVO (Bens, Direitos) PASSIVO (Obrigações) 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Dinheiro em mãos (na carteira) Fatura do cartão de Crédito 

Saldo em conta corrente Impostos e taxas (IPTU, IPVA) 

Saldo em conta poupança Conta de energia, água, telefone 

Empréstimos concedidos (Família, Amigos) Duplicatas a pagar (Compras parceladas) 

Investimentos em renda fixa Condomínio 

CDB Plano de Saúde 

FGTS Mensalidades escolares 

Ativo Não Circulante Empréstimos a pagar 

Imóveis (Casa própria, Rancho, Terrenos) Outros 

Veículos (Carro, Moto) Passivo Não Circulante 

Móveis e Utensílios Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 

Eletrodomésticos PATRIMÔNIO LIQUIDO 

Coleções (Quadros, Joias, etc.) Ativo – Passivo 

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO 
Fonte: Adaptado de PAZINI (2017). 

 

Segundo Grüssner (2007), na elaboração do fluxo de caixa é extremamente 

importante listar as despesas e comparar as receitas, pois assim o indivíduo terá o 
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controle de todos os pagamentos, recebimentos e todas as entradas e saídas de 

dinheiro do patrimônio pessoal efetuadas em um período. 

De acordo com Gomes e Sorato (2010), o fluxo de caixa visa especificar as 

entradas e saídas mês a mês, a partir de então, verificar a possibilidade de cortar 

gastos supérfluos e a possibilidade de racionar despesas ou de aumentar receitas, 

para assim conseguir acumular sobra financeira ao final do período definido. 

Conforme diz Nascimento (2015), o principal objetivo do fluxo de caixa está 

em ensinar a administrar o próprio dinheiro, ajudando as pessoas a terem maior 

controle de suas rendas e despesas, possibilitando assim viver dentro de suas reais 

condições financeiras. 

Hoji (2009) destaca que o orçamento familiar é uma ferramenta que permite 

controlar melhor o dinheiro e planejar o futuro com segurança e maior eficiência, 

ajudando a evitar gastos desnecessários e diminuir os desperdícios. Um bom 

orçamento ajuda a manter as finanças equilibradas, a avaliar a realidade financeira 

da família e a administrar os imprevistos. Igualmente em uma empresa o ambiente 

familiar irá se beneficiar de um de um controle orçamentário bem estruturado, pois 

planejará metas e traçará objetivos, seguindo uma linha de onde se pretende chegar 

e o que se almeja alcançar. 

Segundo Hares et al. (2000) orçamento familiar consiste no apontamento das 

receitas e despesas previstas pela família, devendo ser estruturado de forma a 

abranger todos os tipos de gastos e aquisições financeiras do período para que está 

se planejando. 

De acordo com Rojo et al. (2011) para montar um controle orçamentário é 

necessário moldar o orçamento de forma viável e realista buscando atender as 

necessidades de todos os envolvidos, pois só dessa forma ele irá funcionar na 

prática.  

Segundo Giareta (2011) para alcançar o equilíbrio financeiro é necessário que 

haja uma mudança de cultura, costumes e comportamentos de boa parte da 
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população, demonstrando os benefícios que esse controle poderá gerar 

futuramente. 

Para Silva et. al. (2013) a população em geral não tem controle sobre os seus 

desejos e impulsos consumistas, por isso muitas vezes acabam tendo gastos 

desnecessários e supérfluos apenas por impulsos momentâneos.  

De acordo com Soares et. al. (2014) assim como nas empresas para ter 

controle e manter o equilíbrio financeiro é necessário ter controle de tudo que “entra 

e sai” do caixa. 

Huf e Zdanowicz (2017) afirmam que para chegar ao equilíbrio financeiro é 

preciso cumprir um planejamento, ter disciplina para poupar, equilibrar ganhos e 

gastos e aprender a investir controlando os riscos.  

De acordo com Rezende (2014) a ausência de educação financeira é o 

principal motivo que leva muitas pessoas a se envolverem em dividas e tornarem-se 

inadimplentes por não conseguir cumprir suas obrigações financeiras, gerando 

assim um desequilíbrio financeiro. 

Para Figueiredo et. al. (2016) a compreensão das informações financeiras 

possibilita aos indivíduos tomarem decisões mais responsáveis e assertivas no que 

diz respeito ao gerenciamento de sua renda, propiciando conhecimentos e 

habilidades para que seja desenvolvido um planejamento financeiro e, 

consequentemente, seja alcançado o equilíbrio financeiro. 

Segundo Lima et. al. (2015) Para conquistar equilíbrio financeiro não depende 

de quanto se ganha, mas de como se gasta o que ganha, manter o equilíbrio 

financeiro também é manter uma qualidade de vida, diminuindo os problemas e os 

estresses gerados pela falta de dinheiro. 

Para Gomes e Sorato (2010) mais importante que ter uma boa condição 

financeira é conseguir manter essa condição, ou seja, a saúde financeira não 

consiste em ganhar muito dinheiro e sim ter um equilíbrio entre as receitas e 

despesas. 
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Segundo Dsop (2013, p.01) a saúde financeira não consiste em ser rico ou 

estar sempre com dinheiro para gastar compulsivamente, "uma pessoa que possui 

dinheiro, mas gasta descontroladamente não é saudável financeiramente, e tudo 

leva a crer que mais cedo ou mais tarde terá sérios reflexos, que poderão ser 

dívidas”. Saúde financeira é ter equilíbrio e controle do dinheiro para poder atingir os 

objetivos e sonhos e estar preparado para qualquer imprevisto. 

Para Claudino et. al. (2009, p.03) ter o controle das receitas e despesas é 

fundamental para ter um equilíbrio financeiro, “a riqueza não depende do que se 

ganha, mas sim da forma como se gasta. Com uma renda baixa é possível 

dignamente construir um padrão de vida confortável, e de forma consciente e 

inteligente manter esse padrão” e o autor ainda afirma que ter uma alta renda não 

garante uma saúde financeira se não houver uma boa gestão das finanças. 

Segundo Wisniewski (2011), o que afeta a saúde financeira é o descontrole 

das finanças, gastos sem necessidades, não ter disciplina, metas, objetivos e 

principalmente a falta de planejamento das finanças pessoais. 

Cavalcante e Neves (2015), também afirmam que por meio do planejamento 

financeiro pessoal é possível ter um equilíbrio das finanças pessoais gastando de 

forma correta e com disciplina. Desta maneira o indivíduo poderá atingir os seus 

objetivos, ter a mais segurança, tranquilidade e uma vida financeira saudável. 

De acordo com Pazini (2017), o fluxo de caixa é de suma importância na 

gestão e planejamento das finanças e necessário para alcançar a saúde financeira, 

pois é através do fluxo de caixa que o indivíduo tem um controle mais apurado 

acerca das suas receitas e despesas e estará mais preparado caso surgir despesas 

não esperadas. 

A Editorial Conceitos (2017) diz que para manter uma boa saúde financeira as 

receitas e despesas tem que estar em equilíbrio e desta maneira o indivíduo poderá 

tomar melhores decisões com tranquilidade e também estar mais seguro em relação 

aos imprevistos da vida financeira. 
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RESULTADOS 

 

O aumento do endividamento da população nos dias atuais demonstra que há 

uma necessidade de mudança na forma de agir e pensar quando o assunto é 

finanças pessoais.  

A contabilidade dispõe de muitas técnicas que podem ajudar as pessoas 

físicas em suas finanças pessoais e auxiliar na tomada de decisões mais coerentes. 

Através das ferramentas contábeis se torna possível calcular a situação econômica, 

financeira e patrimonial de uma pessoa, buscando melhor entender as fontes e as 

aplicações de recursos.  

Existem várias técnicas contábeis que podem ajudar na gestão das finanças 

pessoais de um indivíduo, sendo o Balanço Patrimonial o Fluxo de Caixa e o 

Orçamento Familiar consideradas as principais, pois contribuem para a organização 

do planejamento financeiro pessoal.  

O balanço patrimonial irá demonstrar a real situação financeira do indivíduo, 

dividindo e organizando todas as receitas e despesas entre ativos e passivos. O 

fluxo de caixa irá controlar as entradas e saídas mensais de dinheiro. Já o 

orçamento familiar leva em conta um ano inteiro, permitindo acompanhar as 

variações mensais. 

Cada uma das três técnicas contábeis supracitadas ao serem utilizadas 

separadamente já demonstra serem muito efetivas na ajuda do controle das 

finanças, porem quando as três são compreendidas e devidamente aplicadas em 

conjunto tornam-se o diferencial de uma vida financeira saudável e sustentável. 

Ao falar-se de equilíbrio financeiro logo pensa-se em uma balança antiga com 

dois pratos de peso sendo de um lado temos o quanto se tem de receita e do outro 

quanto se tem de gastos e despesas. Aí que está o problema, pois a grande maioria 

das pessoas até querem ter uma vida financeira equilibrada, saudável, mas isso só 
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fica no pensamento, não tomam atitudes e nem buscam meios e formas para 

conseguir o equilíbrio de suas finanças. 

A falta de interesse e conhecimento está ligada ao alto grau de endividamento 

dos indivíduos fazendo com que sua vida financeira esteja em total desequilíbrio. 

Hoje a gama de conteúdo que está disponível na internet está muito fácil 

aprender um pouco mais sobre as ferramentas financeiras, basta ter vontade de 

aprender e colocar em prática se quiser alcançar o equilíbrio financeiro. Não existe 

fórmula secreta, o que surtirá efeito é a mudança de comportamento, a disciplina e 

as atitudes a serem tomadas pautadas pelo conhecimento adquirido a respeito das 

ferramentas de controle financeiro. 

Para ter um bom equilíbrio das finanças pessoais é preciso saber e ter o 

controle de quanto entra e o quanto que sai do bolso e conta bancária, uma 

ferramenta perfeita para ter esse controle é o fluxo de caixa, pois, essa ferramenta 

faz exatamente o que é preciso para ter um controle mais exato das finanças, ele 

evidencia toda entrada e saída que ocorreu num certo período. 

Desta forma fica muito fácil e evidente encontrar quais as despesas e os 

gastos desnecessário que estão sendo contraídos.  

Com esse auxílio do fluxo de caixa a organização e o controle das finanças 

ajudará o indivíduo a tomar melhores decisões com disciplina evitando gastos 

supérfluos e dividas desnecessárias, além de proporcionar uma vida financeira 

equilibrada e saudável. 

Quando se fala de saúde financeira, equilíbrio financeiro e controle de gastos 

não pode deixar de destacar o planejamento financeiro, pois é através dele que o 

indivíduo irá conseguir se nortear, ter um ponto de partida para caminhar em direção 

aos seus objetivos e metas que foram traçadas.  

O planejamento financeiro pessoal é extremamente importante, é com ele que 

é possível ter um visão mais ampla dos acontecimentos futuros e das receitas e 

despesas que irão ocorrer no período, possibilitando que assim seja feito um 
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controle mais efetivo das finanças, evitando surpresas desagradáveis que possam 

vir a acontecer. 

Para ter planejamento é preciso ter muita disciplina, objetividade e propósito, 

ou seja, saber onde quer chegar, o que fazer para chegar lá e quanto tempo é 

preciso. 

Por isso é importante estipular prazos, prazos que variam de curto (meses), 

médio (anos) e longo prazo (décadas) de acordo com cada objetivo. Os prazos além 

de ajudarem na disciplina também contribui para que o indivíduo não perca o foco e 

não se desanime, pois quando olha para seu planejamento e vê os resultados que já 

atingiu em curto prazo ele vai continuar caminhando para atingir os de médio e longo 

prazo. 
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CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo identificou que o grande problema das 

pessoas é a falta de organização financeira e a falta de planejamentos, fazendo com 

que o indivíduo acabe se endividando. De acordo com os resultados verificou-se que 

para ter uma vida financeira equilibrada é preciso ter um bom planejamento 

financeiro que supra as necessidades de curto, médio e longo prazo. Para isso 

podemos dizer que as técnicas contábeis bem como o balanço patrimonial, fluxo de 

caixa e orçamento familiar respectivamente irão auxiliar o indivíduo. 

Através do uso do balanço patrimonial o indivíduo terá uma organização dos 

seus bens direitos, onde poderemos extrair diversos indicadores que serão um guia 

de como gerenciar a nossa vida financeira de forma muito mais prática,  

demonstrando de forma simples as variações anuais do patrimônio. 

A utilização do fluxo de caixa ajudará no controle das entradas e saídas e na 

apuração de suas receitas e despesas, possibilitando a melhor visualização de 

quanto dinheiro entrou e saiu e para onde foi esse dinheiro. Desta forma irá 

colaborar na tomada de decisões mais assertivas que não comprometerão sua 

renda de forma desiquilibrada. 

A utilização do orçamento familiar lhe ajudará a  manter os gastos sob 

controle e identificar a necessidade de mudanças de hábitos, ele irá acompanhar as 

variações mensais e diárias do patrimônio que irão contribuir na hora de  tomar 

decisões para evitar gastos desnecessários e alcançar um saldo positivo em sua 

renda. 

Enfim além de colocar em prática cada uma das ferramentas para tomar as 

melhores decisões e alcançar o tão sonhado equilíbrio financeiro pessoal também foi 

verificado que é preciso ter mudanças de hábitos, disciplina, traçar metas e estipular 

prazos fazendo um planejamento adequado para que possa alcançar cada um 

deles. 
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No presente artigo buscou-se identificar e entender o quão importante é o 

fluxo de caixa, balanço patrimonial e orçamento familiar para obter o equilíbrio 

financeiro, verificou-se que essas ferramentas são diferenciais e que auxiliam na 

tomada de decisões mais assertivas e geram um impacto positivo na gestão das 

finanças.  



 427 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
AGÊNCIA BRASIL (2018). Pesquisa revela que 58% dos brasileiros não se 
dedicam às próprias finanças. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-03/pesquisa-revela-que-58-
dos-brasileiros-nao-se-dedicam-proprias-financas>. Acessado em: 25 de maio de 
2018. 
 
AZEVEDO, J. C; LEONE, R. G. L. (2014). Práticas de gestão financeira em micro 
e pequenas empresas: um estudo descritivo em indústrias de castanha de caju 
do estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
<http://periodicos.unifor.br/rca/article/viewfile/3221/pdf>. Acessado em: 23 de março 
de 2018. 
 
BERTOLI, A. L.; RIBEIRO, M.S. (2006). Passivo ambiental: estudo de caso da 
Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás. A repercussão ambiental nas 
demonstrações contábeis, em consequência dos acidentes ocorridos. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rac/v10n2/a07.pdf>. Acessado em 19 de 
maio de 2018. 
 
BITTENCOURT, M. PALMEIRA, E. M. (2014). Gestão financeira. Disponível em: < 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/12/bmp.pdf>. acessado em: 23 de março 
de 2018. 
 
BRAIDO, G. M. (2014). Planejamento Financeiro Pessoal dos Alunos de Cursos 
da Área de Gestão: estudo em uma instituição de ensino superior do Rio 
Grande do Sul.  Disponível em: 
<http://www.meep.univates.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/view/601/59. 
Acessado em: 05 de maio de 2018. 
 
CAMARGO, C. (2007). Planejamento financeiro pessoal e decisões financeiras 
organizacionais: relações e implicações sobre o desempenho organizacional 
no varejo. Disponível em: < 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/13678/Camila%20Camargo%20Di
sserta%e7%e3o%202007.pdf?sequence=1>. Acessado em: 11 de maio de 2018. 
 
CAMPOS, A. R.; KISTEMANN, M. A. (2015). Planejamento financeiro: cada um 
deve ter o seu?. Disponível em: 
<http://www.ufjf.br/emem/files/2015/10/PLANEJAMENTO-FINANCEIRO-CADA-UM-
DEVE-TER-O-SEU.pdf>. Acessado em: 11 de maio de 2018. 
 
CAPEL, H.; MARTINS, L. M. (2012). A importância do planejamento financeiro no 
sucesso das empresas. Disponível em:  
< http://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/4362>. Acessado em: 05 
de maio de 2018. 
 
CAVALCANTE, M. M.; NEVES, E. C. S. (2015). O planejamento financeiro 



 428 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

pessoal como fator influenciador de qualidade de vida no trabalho. Disponível 
em: < http://sistema.semead.com.br/18semead/resultado/trabalhosPDF/32.pdf>. 
Acessado em: 02 de setembro de 2018. 
 
CAVALCANTI, C. D.; CUNHA, M. B; Dicionário de Biblioteconomia e 
Arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos/Livros. 2008. 451p. 
CHENG, A.; MENDES, M.M. (1989). A importância e a responsabilidade da 
gestão financeira na empresa. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cest/n1/n1a02.pdf>. Acessado em: 23 de Março de 2018. 
 
CLAUDINO, L. P; NUNES, M. B; SILVA, F. C. (2009). Finanças pessoais: um 
estudo de caso com servidores públicos. Disponível em: < 
http://sistema.semead.com.br/12semead/resultado/trabalhosPDF/724.pdf>. 
Acessado em: 11 de maio de 2018. 
 
COSTA, V. C.; HALL, R. J.; HEIN, N.; KREUZBERG, F.; MOURA, G. D. (2013). 
Contabilidade como uma ferramenta da gestão: um estudo em micro e 
pequenas empresas do ramo de comércio de dourados–ms. Disponível em: 
<http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/alan/materiais/1_Contabilidade_com
o_ferramenta_de_gest_o.pdf>. Acessado em 19 de maio de 2018. 
 
CUSTÓDIO, A.P.P; CUSTÓDIO, E.R.S.; MAIA, F.F.; SILVA, H.H.R.; VASOLER, P.V. 
(2010). Gestão financeira: um estudo sobre a implantação de um sistema de 
gestão financeira na empresa Transernestoliver LTDA. – ME. Disponível em: 
<http://www.salesianolins.br/universitaria/artigos/no2/artigo19.pdf>. Acessado em: 23 
de Março de 2018. 
 
DSOP (2013). Saúde financeira – você cuida da sua? Disponível em: < 
http://www.dsop.com.br/artigos/2013/01/saude-financeira-voce-cuida-da-sua/ 
>. Acessado em: 02 de setembro de 2018.  
 
EDITORIAL CONCEITOS (2017). Conceito de Saúde Financeira. Disponível em: < 
https://conceitos.com/saude-financeira/Acessado em: 02 de setembro de 2018. 
FORSTER, R. P. (2006) Auditoria contábil em entidades do terceiro setor: uma 
aplicação da Lei Newcomb-Benford. Disponível em: < 
http://repositorio.unb.br/handle/10482/5956>. Acessado em 19 de maio de 2018. 
 
GARCIA, A. C. D. (2005) Planejamento Financeiro Pessoal: um estudo sobre a 
renda pós-aposentadoria. Disponível em: < 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/6613/000487255.pdf?sequence=1>. 
Acessado em: 11 de maio de 2018. 
 
GIARETA, M.(2011). Planejamento financeiro pessoal: uma proposta de controle 
de fluxo de caixa para orçamento familiar. Disponível em: < 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/77602/000894439.pdf?sequence=
1>. Acessado em: 02 de setembro de 2018. 
 



 429 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

GOMES, D. M.; SORATO, K. A. D. L. (2010). Planejamento e controle das 
finanças pessoais com enfoque na utilização das ferramentas e serviços 
contábeis: um estudo com profissionais autônomos. Disponível em:  
< http://periodicos.unesc.net/seminariocsa/article/view/1424/1351 >. Acessado em: 
05 de maio de 2018. 
 
GONÇALVES, J. Q. P. (2015). Planejamento financeiro pessoal - da teoria à 
prática: um estudo de caso junto aos estudantes de administração da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Campus Guanhães.  
Disponível em:  
< https://www.uniube.br/eventos/epeduc/2015/completos/48.pdf >. Acessado em: 05 
de Maio de 2018. 
 
GRÜSSNER, P. M. (2007). Administrando as finanças pessoais para criação de 
patrimônio. Disponível em: 
<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/21978/000635996.pdf?sequence
=1&isAllowed=y>. Acessado em: 13 de agosto de 2018. 
 
HEIN, N.; KROENKE, A.; SOARES, M.; WÜST, C.L. R. L. (2011). O emprego da 
análise de balanços e métodos estatísticos na área pública: o ranking de 
gestão dos municípios catarinenses. Disponível em: < 
http://www.redalyc.org/pdf/2410/241019496008.pdf >. Acessado em 19 de maio de 
2018. 
 
HOJI, M. Administração financeira na prática: guia para educação financeira 
corporativa e gestão financeira pessoal. São Paulo: Atlas/LIVROS. 2004. 168 
 
HUF, E.; ZDANOWICZ, J. E. (2017). A importância do planejamento financeiro 
pessoal: estudo de caso com as formandas 2016 do curso de administração 
das Faculdades Integradas de Taquara. Disponível em: < 
http://seer.faccat.br/index.php/administracao/article/view/678/527>. Acessado em: 02 
de setembro de 2018. 
 
KLEIN, B. A. (2007).  Gestão financeira na família: uma contribuição do Banco 
do Brasil aos jovens do Brasil. Disponível em:  
<http://hdl.handle.net/10183/13893>. Acessado em: 05 de maio de 2018. 
 
LACERDA, J. B. (2006). A contabilidade como ferramenta gerencial na gestão 
financeira das micros, pequenas e médias empresas (MPMEs): necessidade e 
aplicabilidade. Disponível em: 
<http://www.rbcdigital.org.br/index.php/rbc/article/view/686/428>. Acessado em: 23 
de Março de 2018. 
 
LANA, J.; LIZOTE, S. A.; SIMAS, J. (2012). Finanças pessoais: um estudo 
envolvendo os alunos de Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino 
Superior de Santa Catarina. Disponível em: < 
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/10216156.pdf>. Acessado em: 11 de 



 430 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

maio de 2018. 
 
LEAL, C. P.; NASCIMENTO, J. R. (2011). Planejamento financeiro pessoal. 
Disponível em: 
<http://pgsskroton.com.br/seer/index.php/rcger/article/view/2101/3439>. Acessado 
em: 11 de maio de 2018. 
 
LEVINO, N.A.; LIMA, M.N.; SANTOS, A.N. (2017). A contabilidade aplicada ao 
controle das finanças pessoais: uma análise com estudantes universitários. 
Disponível em: <http://www.sbpo2017.iltc.br/pdf/168404.pdf>. Acessado em: 23 de 
março de 2018. 
 
LIMA, L. J. A.; SOUSA, L. S. (2014) A importância das ferramentas contábeis ge-
renciais para a continuidade e otimização das atividades das micro e pequenas 
empresas: uma pesquisa de campo na Feira da Oito de Maio em Icoaraci–
Belém (Pa). Disponível em: < 
http://revistafcat.fcat.dominiotemporario.com/index.php/path/article/view/107>. Aces-
sado em 19 de maio de 2018. 
 
MANOEL, V.; OLIVEIRA, C. G.; PEREIRA, A. L.; MATA, A. R. (2011). Escrituração 
contábil digital: consequências, benefícios e a evolução da profissão 
contábil. Disponível em: < https://www.inesul.edu.br/revista/arquivos/arq-
idvol_15_1321048316.pdf >. Acessado em 19 de maio de 2018. 
 
ORIENTE, A. C. N.; LIMA, L. L. F .; RIBEIRO, A. J. M. (2015). Como as famílias 
utilizam a educação financeira. Disponível em: < 
https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/33922386.pdf>. Acessado em: 02 de 
setembro de 2018. 
 
PAZINI, L. S. (2017). Finanças pessoais: um estudo sobre as características de 
devedores e poupadores referente ao planejamento financeiro pessoal. 
Disponível em: < http://repositorio.unesc.net/handle/1/5827>. Acessado em: 13 de 
agosto de 2018. 
 
PEIXE, B.C.S.; NELTON, S.L.; HARRES,P.R. Contabilidade Familiar Um Enfoque 
Orçamentário." Disponível em: < 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/125969>. Acessado em: 13 de agosto 
de 2018. 
 
RIBEIRO, O. M. Contabilidade básica fácil 29ª ed. 2013. Editora Saraiva 
 
REZENDE, J. A.(2014). Equilibrio financeiro pessoal: um estudo sobre a 
reeducação financeira por meio da orientação de métodos de controle e 
mudanças de hábitos. Disponível em: < 
https://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/40895/R%20-%20E%20-
%20JOYCE%20ALYNE%20REZENDE.pdf?sequence=1>. Acessado em: 02 de 
setembro de 2018. 



 431 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

SILVA, M. D. L. D. (2007). Contabilidade pessoal: uma proposta para a 
contabilização do patrimônio das pessoas físicas. Disponível em: < 
http://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/1437/1259 >. Acessado 
em: 13 de agosto de 2018. 
 
SILVA, M, B. L.; (2013) SEBRAE Pessoa Física:Planejamento e Controle 
Financeiro Pessoal. Disponível em: < 
https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/3c27b
46226d68958621f1f121cdf8f22/$File/4577.pdf>. Acessado em: 02 de setembro de 
2018. 
 
SILVA NETO, O. S.; FERREIRA, I. D. D. S.; VIEIRA, D. D. C.;FIGUEIREDO, K. T. I. 
D.; RAMONDOT, J. A. (2016). Análise comparativa do comportamento financeiro 
entre autônomos e servidores públicos em João Pessoa/PB. Disponível em: < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18907/GVcef_Saturnino
%3B%20Ferreira%3B%20Vieira%3B%20Figueiredo%3B%20Ramondot.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y>. Acessado em: 02 de setembro de 2018. 
 
SILVEIRA, M. S. (2014).  Gestão financeira pessoal e a tomada de decisão de 
investimento. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/117439>. Acessado em: 
05 de Maio de 2018. 
 
SOARES FILHO, V. S.; MARTINS, M. C. F. (2014). Planejamento financeiro 
familiar como instrumento de prevenção ao endividamento do indivíduo case 
de um conjunto habitacional na região amazônica do brasil. Disponível em: < 
http://www.convibra.com.br/upload/paper/2014/33/2014_33_9338.pdf>. Acessado 
em: 02 de setembro de 2018. 
 
SOUZA, A. C. A. (2014). Finanças comportamentais: uma investigação sobre a 
gestão financeira pessoal de microempreendedores do município de Fortaleza-
Ceará. Disponível em: < 
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27419/1/2014_tcc_acasouza.pdf>. 
Acessado em: 05 de maio de 2018. 
 
VIEIRA, E. T. V. (2008). As ferramentas contábeis e o empreendedorismo no 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas: O caso das empresas de 
panificação da cidade de Campo Grande/MS.  Disponível em: < 
https://site.ucdb.br/public/md-dissertacoes/8024-as-ferramentas-contabeis-e-o-
empreendedorismo-no-desenvolvimento-das-micro-e-pequenas-empresas-o-caso-
das-empresas-de-panificacao-da-cidade-de-campo-grande-ms.pdf>. Acessado em 
19 de maio de 2018. 
 
WISNIEWSKI, M. L. G. (2011). A importância da educação financeira na gestão 
das finanças pessoais: uma ênfase na popularização do mercado de capitais 
brasileiro. Disponível em: < 
https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/32>. Acessado 
em: 02 de setembro de 2018. 



 432 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

 
WOHLEMBERG, T. R.; BRAUM, L. M. D. S. B.; ROJO, C. A. (2011). Finanças 
pessoais: uma pesquisa com os acadêmicos da Unioeste Campus de Marechal 
Cândido Rondo. Disponível em: < 
http://revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/1437/1259>. Acessado 
em: 13 de agosto de 2018. 
 



 433 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

 
 
 
 

Contabilidade Esportiva: Um estudo sobre o futebol brasileiro1 
 
 
 
 

Vitor QUEIRÓZ2 (vittorqrz@gmail.com) 

Paulo Sérgio GARCIA2 (paulinho_garcia18@hotmail.com) 

Sandro Augusto Teixeira de MENDONÇA3 (satmendonca@gmail.com) 

Ivan GÖTTEMS4 (ivangottems@gmail.com) 

 
 
 
 

1 Este artigo foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para aprovação da disciplina 
TCC II. A orientação da produção do artigo ficou sob responsabilidade do Professor Dr. Sandro 
Augusto Teixeira de Mendonça e Coorientação do Professor Me. Ivan Göttems. 
 
2 Aluno do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (FATEB), 
turma 2015-2018. 
 
3 Possui graduação em Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) (1995), graduação em Estudos Sociais pelo Centro de Ensino Superior de São Carlos 
(ASSER) (1991), mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) (2000) e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental 
pela Universidade de São Paulo (USP) (2006). Atualmente é professor III da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Birigui (FATEB). Tem experiência interdisciplinar em Ciências Sociais, Ciências Sociais 
Aplicadas e Filosofia, com ênfase em Sociologia, Sociologia da Educação e Organizacional, 
Sociologia Rural, Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e Governança Corporativa, Filosofia e 
Filosofia da Educação, Metodologia Científica. 
 
4 Mestre em Direito, especialista em gestão pela PUC-SP, graduação em Direito pelo Centro 
Universitário Toledo Araçatuba, graduação em Ciências Contábeis pelas Faculdades Católicas 
Salesianas Araçatuba/SP, proprietário do escritório DELTHA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 
professor de Graduação e Pós-Graduação. 

 
Data de submissão do ARTIGO DE PESQUISA: 03/12/2018 (08:37PM) 



 434 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

Contabilidade Esportiva: Um estudo sobre o futebol brasileiro 
 

RESUMO 
 

O presente artigo objetivou demonstrar os problemas que os clubes de futebol do Brasil têm em 
distribuir e esclarecer corretamente suas receitas e despesas e encontrar soluções para a 
contabilidade esportiva do Brasil. A partir da observação das dificuldades encontradas, verificou-se a 
necessidade da produção e publicação deste trabalho, pois todos os adeptos a esse esporte buscam 
saber de suas políticas internas e se estão em dia com suas contas, levando assim interesses de 
todas as partes envolvidas inclusive o governo. Observa-se nesse mesmo caminho que os 
profissionais da contabilidade nesse âmbito vêm se estruturando e buscando a transparência dos 
clubes, devido a exigências legais de novas leis. Entretanto eles não conseguem por si só serem 
transparentes, fechando os balanços contábeis, se livrando das dívidas e obtendo superávits. 
Esclarecendo os objetivos como, descrever o perfil dos clubes brasileiros em sua gestão contábil, 
esclarecer os possíveis erros praticados por eles, encontrar as principais causas que os levam ao 
endividamento e identificar o tipo de assessoramento que esses clubes têm, buscando também 
mostrar à importância deste assessoramento na gestão da entidade esportiva. 
 
Palavras-chave: Clube. Gestão. Endividamento. Faturamento. Transparência. 

 
 

Sports Accounting: A study on Brazilian football 
 

ABSTRACT 
 

The present paper aimed to demonstrate the problems that soccer clubs in Brazil have in distributing 
and correctly clarifying their revenues and expenses and finding solutions for sports accounting in 
Brazil. From the observation of the difficulties encountered, it was verified the necessity of the 
production and publication of this work, since all the fans of this sport seek to know of their internal 
policies and if they are in day with their accounts, thus taking interests of all the parties involved 
including the government. It is observed in this same way that the professionals of the accounting in 
this scope have been structuring and seeking the transparency of the clubs, due to the legal 
requirements of new laws. However, they can not by themselves be transparent, closing the balance 
sheets, getting rid of debts and obtaining surpluses. Clarifying objectives such as describing the profile 
of Brazilian clubs in their accounting management, clarifying possible mistakes made by them, finding 
the main causes that lead them to indebtedness and identifying the type of advice that these clubs 
have, also trying to show the importance of this advice on the management of the sporting entity. 

 
Key words: Club. Management. Indebtedness. Revenues. Transparency. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o futebol chegou em 1894, trazido por um brasileiro chamado 

Charles Miller da Inglaterra, desde então se tornou o maior campeão mundial, tendo 

em seu currículo 5 campeonatos mundiais, assim foi considerado por muitos como o 

país do futebol, sendo reconhecido como a maior paixão nacional abrangendo a 

todas as classes sociais.  

O futebol por se tratar de um esporte extremamente competitivo onde arrasta 

multidões de pessoas também envolve quantidades altas de receitas e despesas. 

Em vista da importância e do amor que as pessoas têm por este esporte, os 

intelectuais viram como uma grande oportunidade de negócio, transformar os clubes 

de futebol em empresas, movimentando bilhões de reais anualmente. 

Suas receitas na qual se trata de quantidades altas, se deriva de vários 

aspectos, sendo de formação e venda de jogadores nas quais são vendidos para o 

exterior, ou na negociação com patrocinadores, vendas de produtos esportivos, entre 

outras. Já suas despesas se derivam de salários altos de jogadores e colaboradores 

dos clubes, tendo também despesas com funcionários diretos e indiretos, desde 

roupeiros a cortadores de grama, entre outras.  

O grande problema é que devido a movimentação de dinheiro ser tão alta, a 

falta de transparência e a falta de assessoramento contábil correto acabam 

prejudicando a maioria dos clubes brasileiros, acarretando numa má administração 

financeira, gastando mais do que ganha por pressão de torcida, imprensa, sócios, 

deixando com que suas contas fiquem no vermelho. 

Neste caso após identificar, analisar e avaliar tais problemas resolveu-se 

através de estudos sobre este ponto procurar soluções para que os clubes de futebol 

possam ter saldos positivos em suas contas, fazendo com que o futebol evolua no 

Brasil assim como é na Europa. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A contabilidade esportiva tem sido mudada ao decorrer dos anos para que 

haja clareza, uniformidade e padronização das informações divulgadas nos registros 

contábeis. Sendo assim, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a Resolução 

1.005/2004, expedida em (NBC T) 10.13, tem sido revogada pela resolução 

1.429/2013 que aprovou a Interpretação Técnica Geral 2003, tratando-se dos 

procedimentos contábeis e das regras de divulgação a serem observadas e 

seguidas pelos clubes (PATON et al., 2014) 

De acordo com A Lei n° 9.615/1998 é garantido que todas as entidades 

esportivas devem elaborar suas demonstrações financeiras e publicá-las em sítio 

eletrônico, segundo o Conselho Federal de Contabilidade.  Ainda, a Resolução 

1.429/2013 do Conselho Federal de contabilidade enfatiza que as entidades 

desportivas profissionais devem seguir todos os princípios e normas de 

contabilidade priorizando a transparência do clube (KRUPP e SOUZA, 2016). 

Um dos objetivos da contabilidade é garantir informações para diversos tipos 

de usuários. Ela está presente no dia a dia do clube de futebol sendo indispensável 

para ele (EVARISTO, 2007). 

Um dos principais ativos dos clubes são as aquisições de passes de 

jogadores, jogador formado no clube tem seus gastos de formação lançados na 

DRE, gastos com viagem, prêmios, salários, amortização de passe dos jogadores, 

entram no balanço patrimonial. Os clubes de futebol movimentos cifras 

elevadíssimas na qual também geram empregos diretos e indiretos, além de criar 

craques em curto prazo e os transacionar por valores dimensionais. De acordo com 

a Confederação Brasileira de Futebol, dos US$ 250 bilhões anuais que se estima 

que o futebol movimenta no planeta, o brasileiro é responsável por US$ 32 bilhões 

(Idem). 

E o que mais os torcedores buscam em seus clubes do coração, fora títulos é 
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claro, é a transparência relacionado à receita e despesa de seu time, entrando assim 

a demonstração contábil. As informações não devem ser apenas de jogadores, 

técnicos ou de dirigentes, e sim das movimentações financeiras da entidade, sendo 

o mais transparente possível. E as demonstrações contábeis devem ser atestadas 

por auditores independentes dando credibilidade aos clubes (Idem). 

A contabilidade brasileira no futebol sempre se encontra em grandes 

problemas quando o assunto é na gestão de seus recursos, mesmo com a lei 

aprovada de moralização do futebol em 2003, os cartolas têm grandes problemas, 

pois o objetivo especifico da lei é a transparência e uma contabilidade mais clara, e 

geralmente os clubes tem particularidades de difícil comparação (CARVALHO, 

2005). 

Com a construção da política nacional de esporte, evidenciou-se uma 

constante tentativa de estruturação dos setores administrativos e financeiros 

relacionado ao setor esportivo brasileiro.  Nesta perspectiva, a contabilidade 

esportiva assume papel importante no processo de avaliação e regulamentação de 

ações promovidas por tais setores.  A lei ª 9.615/1998, a qual institui normas gerais 

sobre desporto, verificou que as diretrizes legais das entidades esportivas foram 

estruturadas, no sentido destas entidades responderem por seus atos em diversos 

âmbitos:  fiscais, contábeis, entre outros (RAIMUNDO e SILVA, 2014). 

Com a modernização da gestão contábil e financeira dos clubes, surgirão 

muitas vantagens, a começar pela capacidade de os times levantarem capitais para 

a manutenção das suas atividades. A transparência é um subproduto desse modelo 

e hoje é impossível um clube atrair investidores privados, competindo com outras 

opções de investimento, sem uma contabilidade correta, à prova de interpretações 

destoantes dos princípios fundamentais de contabilidade. A situação financeira e 

administrativa caótica pela qual o futebol brasileiro vem passando nos últimos anos 

pode ser estancada e esses clubes poderão, enfim, se preparar para uma nova fase, 

ou seja, a fase dos grandes clubes-empresa brasileiros (RUSSANO e MARINO 

JUNIOR, 2007). 
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No mundo do futebol os faturamentos das equipes são extremamente altos, 

mas a maioria dos clubes sofrem pela má administração contábil e financeira 

chegando à beira da falência. Com o tempo futebol deixou de ser um mero 

entretenimento para também ser reconhecido como uma forma de captação de 

recursos através dos atletas advindos dos clubes. A falta de transparência e 

exigibilidade nas entidades esportivas brasileiras torna a gestão dessas entidades 

sem confiabilidade aos olhos de potenciais investidores tanto no Brasil como no 

exterior e isso diminui o valor de capital injetado no setor. Espera-se que através das 

Demonstrações Contábeis cada dia mais a sociedade possa conhecer a real 

situação econômico-financeira dos clubes brasileiros de futebol (RASCHKA et al., 

2009). 

O futebol chegou ao Brasil na segunda metade do século XIX, trazido por 

intermédio de marinheiros ingleses, holandeses e franceses na qual era praticado 

nas praias. Em 1882 há relatos que os funcionários do SP Railway, de Jundiaí, 

teriam aprendido a jogar. Também se comenta que no mesmo ano no Rio de 

Janeiros alguns funcionários do Leopoldino Railway também teriam experimentado o 

futebol (LANNI, 2008). 

O esportista Charles Miller “pai do futebol no Brasil” ao retornar da Inglaterra 

em 1894 trouxe consigo bolas, uniformes de futebol, bombas de encher a bola e 

agulha, e consigo a certeza de convencer seus amigos britânicos que aqui residiam 

na cidade de São Paulo, a se tornarem jogadores futebolistas. Em pouco tempo não 

só este grupo, como boa parte da sociedade elitista brasileira da época, dominavam 

as ligas e estabelecia este jogo como uma prática esportiva para ricos e brancos 

apenas (SOUZA, 2013). 

No Brasil o futebol nunca foi proibido ao contrário de diversos países por onde 

o ele passou, na época no Brasil procurava-se incentivar pessoas a pratica-lo e os 

inúmeros colégios de pessoas ricas formavam excelentes jogadores, caso não 

houvesse o futebol nos colégios os alunos reivindicavam a presença desse esporte, 

pois era uma forma ideal de lazer. Sendo assim o futebol passou a ser a atividade 

mais procurada ganhando o coração dos brasileiros (CUNHA JUNIOR et al., 2009). 
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Hoje diferente de antigamente quando se originou no Brasil, o futebol 

brasileiro pode ser aplicado até nas camadas menos favorecidas da sociedade por 

ser um esporte praticado de improviso, com qualquer número de jogadores, mesmo 

com desnível de idades e podendo ser jogado ao ar livre e em qualquer tempo (AN-

TUNES, 2004). 

Sendo assim o futebol no Brasil se popularizou a partir de 1930, antes dessa 

década a prática do futebol era restrita a pequenos grupos a elite urbana. Com tudo 

em 1930 tornou se um elemento de identidade nacional, tanto que em 1950 tivemos 

a primeira Copa do Mundo realizada em nosso país. O maracanã por décadas foi o 

maior estádio do mundo. O primeiro campeonato nacional foi realizado em 1971. No 

Brasil ele é muito mais que uma mera modalidade esportiva, tem a condição de 

elemento central na cultura brasileira (MASCARENHAS, 2012).  

Observa-se que para algumas pessoas o futebol é algo comum com jogadas 

e passes, mas para outras um conceito de cultura como costumes, vestimentas ou 

até mesmo uma forma de comunicação e expressão em suas redes sociais (SOUZA, 

2013).  

O futebol por ser tratado no Brasil como um domínio associado à competição 

e ao uso desinibido do corpo e jogado em equipe, isso faz com tenhamos uma idéia 

simbólica de coletividade com aspectos de uma família, com a qual se tem simpatia, 

‘sangue’ e amor. Outra característica é que ele é jogado com os pés, exigindo 

grande qualidade técnica dos jogadores, trazendo inúmeras probabilidades do 

resultado final mesmo que um time seja superior ao outro. Em virtude dessa 

incerteza que o jogo de futebol nos proporciona, insinuam-se idéias de sorte, 

destino, predestinação e vitória, ligando o futebol com religião e transcendência no 

caso brasileiro (KRAUSE, 2010).  

O futebol tem sido tema de debates em todos os veículos de comunicação, e 

nessas discussões se fala muito sobre ser uma atividade lúdica, sendo que alguns 

analistas atribuem o esporte como uma perigosa função de desviar a sociedade de 

seus problemas prioritários. Em seu contexto o autor supracitado discorda de tais 
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opiniões, pois para o mesmo nenhum clube de futebol nasceu com intuito deliberado 

de ludibriar os interesses sociais e políticos do povo (CALDAS, 1986). 

O perfil dos clubes brasileiros se baseia em carência ou mesmo ausência de 

informações sobre suas contas. Eles são retraídos em boas práticas de Governança 

Corporativa apresentando sérios conflitos de interesses. Mas com uma ressalva, nos 

últimos anos, os balanços melhoraram e também apareceram mais. Entretanto, é 

apenas um pequeno progresso, até porque apresentar o balanço é o mínimo dos 

mínimos, além de ser obrigação legal que não era cumprida e mesmo hoje é “meio” 

cumprida (GONÇAVES, 2012).  

No Brasil, ao contrário de alguns países europeus, os clubes são constituídos 

como entidades sem fins lucrativos e sua gestão é de responsabilidade dos sócios 

eleitos para os cargos diretivos. Deste modo, o Brasil não está acompanhando as 

tendências internacionais de transformação dos clubes em sociedades empresárias, 

prejudicando a adoção de uma gestão profissional (FREITAS, 2013). 

Os clubes de futebol do Brasil não distribuem lucros, mas devem ser 

administrados como empresas, visto que o alcance do superávit é essencial para a 

manutenção e modernização do setor. O superávit obrigatoriamente deve ser 

reinvestido em favor da entidade que o gerou (PATON et al., 2014). Eles precisam e 

devem ser transparentes e demonstrar de forma clara as origens e aplicação de 

seus recursos (COAN e MELGIER, 2010). 

Esse nível de transparência dos clubes vem melhorando, porém de forma 

lenta e gradual. A divulgação de balanços e sua publicação em seus sites oficiais 

continuam a ser persistentemente ignorados por vários clubes tanto pequenos como 

os grandes de nosso país. Essa falta de clareza com as informações financeiras é 

prática comum no mundo do futebol, até mesmo no mercado Europeu. Alemanha e 

Inglaterra são os únicos modelos a serem seguidos. Para efeito de comparação, em 

2012 apenas dois clubes brasileiros publicavam seus Relatórios Anuais (Corinthians 

e Fluminense), e apenas um (Corinthians) publicou o orçamento para o ano seguinte 

(GONÇALVES, 2012). 
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Ainda segundo o autor supracitado acima os clubes da capital de São Paulo, 

o Corinthians é o time mais transparente, o São Paulo o que possui melhor 

disclosure (termo contábil usado para descrever o processo de fornecimento do 

acesso público as informações), o Palmeiras apresenta a maior periodicidade de 

publicação dos balanços e, por fim o Santos, que detém o maior histórico de 

balanços para consulta. 

O processo de empresarização dos clubes de futebol parece bastante 

evidente somente em alguns clubes, o traço concepção, produção e venda de 

mercadorias pode ser mais bem compreendido se considerarmos o fato de que 

essas organizações se originam do desejo de agrupamento, no caso a ideia que se 

é transmitida é que se o torcedor adquirir produtos ira vincula-lo ao clube (COSTA e 

SILVA, 2006). 

A emprezarização dos clubes de certa forma promove o desenvolvimento dos 

clubes por se tratar de vendas de mercadorias e outros tipos de receitas, mas por 

outro lado causa impactos sobre a sociedade brasileira transformando seres 

humanos em mercadorias, torcedores em clientes e espetáculo em produto (SILVA e 

ALVES, 2012). 

No perfil dos clubes de futebol a governança corporativa dificulta uma correta 

gestão operacional e financeira. Via de regra os conselhos dos clubes são formados 

por centenas de pessoas, distribuídas em dois grupos, quais sejam: os beneméritos, 

sócios que fizeram alguma contribuição financeira expressiva ao clube em algum 

momento, e os eleitos, que entram através de eleições diretas, da qual todo o 

quadro de sócios pode participar (KFOURI, 2012).   

Ainda segundo o autor supracitado acima dois elementos de suma 

importância de uma empresa competitiva no mercado, não estão presentes nos 

clubes de futebol, são eles: a responsabilidade limitada em caso de geração de 

prejuízos seguidos, com o registro de patrimônios negativos, o que faz o risco moral 

dos dirigentes ser praticamente inexistente (apesar das episódicas denúncias feitas 

nos grandes jornais em suas reportagens) e a falta de remuneração dos dirigentes 
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eleitos que fazem a gestão do dia a dia, o que acaba gerando interesses escusos, 

como na participação dos direitos econômicos de alguns jogadores, ou no possível 

desvio de recursos propriamente dito. 

Os principais geradores de receitas dos clubes são: transmissão de jogos, 

direito federativo e direito econômico, bilheteria, patrocínio e publicidade, 

licenciamentos e franquias, e por fim, títulos. Um dos conteúdos mais assistido na 

TV e com propostas cada vez melhores para os times, a maior e mais importante 

receita é a transmissão dos jogos (KRUPP e SOUZA, 2016). 

A maior parte do faturamento ainda vem dos direitos de transmissão das 

partidas televisionadas e a venda de jogadores, porém somente essas receitas não 

paga seus débitos acumulando dívidas enormes, nesse caso os clubes procuram 

outras formas de receita como criação de franquias, exploração da marca por meio 

de produtos licenciados e oportunidades novas de patrocínios, como lanchonetes e 

lojas no estádio (PARADIZO e RODRIGUES, 2011). 

Segundo Leister (2017, pg s/n), “Os clubes de futebol brasileiro têm um 

grande problema com suas contas, pois eles aumentam os faturamentos, mas 

também aumentam suas despesas”. 

Os times brasileiros de maiores torcidas apontaram um crescimento na 

geração de receitas entre 2010 e 2012, e novamente entre 2014 e 2016. Esses 20 

clubes que totalizam o maior faturamento bruto anual passaram de R$1,8 bilhão em 

2010 para R$3,1 bilhões em 2012, esses dados se mantiveram até o ano de 2014, 

após isso voltou a subir chegando em 2016 a R$4,9 bilhões em valores correntes 

(KFOURI, 2017). 

Já em 2017, o futebol brasileiro perdeu capacidade financeira. O faturamento 

combinado dos 20 clubes que jogaram a primeira divisão e os quatro que subiram da 

segunda divisão caiu 1,1% e ficou em R$ 5,07 bilhões. Ao passo que seu 

endividamento aumentou 4%. Foi de R$ 6,77 bilhões devidos para R$ 7,01 bilhões 

(CAPELO, 2018). 
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É a primeira vez no Brasil que os clubes ultrapassaram a marca de R$ 5 

bilhões em receitas. A bilheteria dos estádios cresceu 9%, os recursos com 

patrocínios 27% e as receitas com sócios outros 17% (SOMOGGI, 2018). 

Apesar dos grandes faturamentos dos clubes brasileiros, ainda não se 

compara com os faturamentos de outros países, em exemplo mais claro a taxa de 

ocupação dos estádios brasileiros em 2017 foi de 66%, já a dos ingleses foram de 

95,1%. A média de público por jogo no Brasil foi de 16 mil, contra 36 mil da 

Inglaterra. Os jogos do campeonato brasileiro são transmitidos para cerca de 60 

países, os do inglês para 210. O Corinthians, pelo titulo do campeonato brasileiro 

disputado em 2017, recebeu R$ 18 milhões já o Chelsea pelo titulo de 2016-2017 

ficou com quase 38 milhões de libras (cerca de R$ 171 milhões) (FRANCO JUNIOR, 

2018). 

A situação financeira dos clubes brasileiros, estando a maioria endividados, 

mostra uma ineficiente administração e gestão de todos eles (LEONCINE, 2001). 

Com o aumento de receitas, eles passam a investir mais, e com isso acabam au-

mentando suas dívidas, demonstrando problemas em suas administrações (FREI-

TAS, 2013). Um grande exemplo é quando vendem um jogador muito importante do 

time, mesmo sendo por uma quantia muito alta, a maioria acaba gastando mais do 

que recebeu tentando trazer alguém para substituí-lo, muitas vezes no desespero 

para mostrar a torcida que vão reparar a venda de tal jogador. 

Dívidas preocupantes são as trabalhistas, que aumentaram R$ 103 milhões 

no decorrer de 2017 e hoje correspondem a 21%. Essas dívidas oferecem riscos 

consideráveis, visto que tanto ex-atletas quanto times adversários conseguem 

bloqueios e penhoras de verbas na justiça (CAPELO,  2018). 

O TST (2018) divulgou que as condenações em ações trabalhistas movidas 

por jogadores e por empregados acontecem frequentemente, causando severos 

danos aos cofres dos clubes.  
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O clube como qualquer pessoa física ou jurídica que tenha contra si 

condenação, tem a obrigação de quitar a dívida. Assim é comum lermos noticias 

sobre penhoras de renda de bilheteria (Idem). 

Um grande problema que aumenta o endividamento é a falta de um plano 

para quitar estas dívidas, o que impede os clubes de equilibrarem gastos e ganhos 

Em meio a esta confusão, vários clubes usam o dinheiro que arrecadam para pagar 

contas atrasadas e são obrigadas a pegarem empréstimos em bancos, que cobram 

juros altíssimos, assim criando uma bola de neve com suas contas (AMBROSIO, 

2013). 

A contabilidade, que possui entre seus objetivos a transmissão de informa-

ções para se conseguir uma gestão estratégica de qualidade visando o futuro da 

empresa, busca definir a melhor solução dentre as variações do mercado, as suas 

consequências e as limitações que cada entidade possui (SANTOS e GRUEL, 

2010). Nessa lógica nota-se que os clubes de futebol do país não vão de encontro a 

tais informações, com falta de transparência e dirigentes amadores, possíveis novos 

investidores não buscam colocar seu dinheiro nos times brasileiros, complicando a 

busca por recursos, e dificultando ainda mais a ação dos dirigentes (CARVALHO, 

2005). 

No clube de futebol, a ciência contábil é indispensável, pois ela fornece todas 

as regras para a apresentação dos valores do clube (KRUPP e SOUZA, 2016). 

Sendo fundamental para que se tenha as demonstrações contábeis divulgadas 

adequadamente e com credibilidade a seus usuários (RUSSANO e MARINO 

JUNIOR, 2007). 

Uma maneira de torcedores e pessoas interessadas conhecerem a realidade 

de qualquer clube de futebol é por meio das demonstrações contábeis 

obrigatoriamente divulgadas por eles, sempre em seus sites oficiais, além de outras 

demonstrações financeiras, sociais e econômicas que os clubes voluntariamente 

apresentam (PATON et al., 2014). 

A receita gerada no Brasil e no mundo entre produtos e vendas de jogadores 
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são altas, porém os clubes de futebol ainda sofrem pela má administração contábil e 

financeira chegando a beira da falência (EVARISTO, 2007). 

Devido a necessidade de um planejamento de gestão contábil surgiu então a 

aplicação das normas contábeis que demonstrem de maneira adequada e de forma 

transparente esses números (Idem). 

Analisando a contabilização dos passes dos atletas entre alguns clubes do 

estado do Rio de Janeiro e São Paulo até o ano de 2003, observa-se que cada clube 

fazia seus lançamentos sem um critério ou padronização (SZUSLER, 2018). 

Então setembro de 2004 através da resolução n° 1.005 o Conselho Federal 

de Contabilidade aprovou a NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) T 10.13 – 

“Dos aspectos contábeis específicos em entidades desportivas profissionais”, que 

regula uma transparência financeira, administrativa e contábil dos clubes (SOARES, 

2004. s/n). 

Entre os principais aspectos da contabilidade no futebol está a formação de 

atletas e contratação ou renovação de atletas profissionais (Ex. pagamento de lu-

vas), que deverá ser registrado no Imobilizado, também os direitos contratuais no 

ativo imobilizado devem ser amortizados de acordo com o prazo de contrato, entre 

outros (Idem). 

Em janeiro de 2013 houve a substituição da resolução nº 1.005 citada acima, 

para a nº 1.429, que aprovou a Interpretação Técnica Geral (ITG 2003) – Entidade 

Desportiva Profissional, onde entre as principais orientações estão os gastos atletas 

das categorias de base, contrato de jogadores, valor contábil deles e a negociação 

para outro clube. Essa norma contábil contém as principais particularidades na apli-

cação da contabilidade nos clubes de futebol (ARAUJO e SILVA, 2015). 

O assessoramento contábil é essencial para a gestão das empresas, não 

sendo diferente para os clubes de futebol. Estruturando o patrimônio, a posição 

financeira, prestação de contas, rateios no futebol profissional e nas categorias de 

base, transações realizadas dentro dos clubes (SILVA e MORAES, 2010). 
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Auxiliam os gestores do clube nas atividades de planejamento, execução e 

controle da entidade em suas tomadas de decisão, principalmente quando se trata 

dos atletas, onde entra as informações sobre custos com atletas profissionais, 

formação de atletas, previsões e execução de receita e despesas, a posição do 

endividamento, o fluxo de caixa, a necessidade de financiamento (ARAUJO e SILVA, 

2017). 

Todo clube considerado grande precisa ser feito a prestação de contas no 

departamento contábil, que em seguida é passada para o Conselho Deliberativo, 

responsável por aprovar ou não as contas da agremiação (CRC SP, 2018). 

Um caso que parece ser comum entre os clubes de futebol do interior é o que 

ocorre no Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, que terceiriza a sua 

contabilidade com um escritório de contabilidade. Não mantém um departamento 

dentro do próprio clube, economizando salários e sanando o problema de 

insuficiência de funcionários (BRESSAN et al., 2014). 

Na Inglaterra, onde os clubes são empresas desde sua fundação, eles 

possuem uma entidade comercial com acionistas, contabilidade auditada e 

executivos remunerados que podem ser demitidos a qualquer momento pelos donos 

do time, que por sua maioria são empresários ou uma outra empresa (LEONCINI, 

2001).  

Observa-se que na procura de uma maior facilidade ao acesso à 

contabilidade, os clubes grandes possuem um departamento contábil próprio, já nos 

clubes menores que possuem menor renda e patrimônio, encontrando-se 

principalmente no interior dos estados, preferem terceirizar do que possuir um 

departamento contábil (LEONCINI, 2001). 
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RESULTADOS 

 

A contabilidade esportiva foi modificada no decorrer dos anos, criando um 

padrão que hoje é seguido nos clubes. Antes da alteração feita, os clubes tinham 

problemas em divulgar adequadamente suas receitas e despesas, pois, não havia 

padrão em suas divulgações. 

Com a mudança veio o lado positivo que foi a regularização das normas 

contábeis no futebol, passando a ter uma melhora na transparência e facilidade de 

acesso aos balanços da entidade esportiva. 

Porém, a falta de transparência e confiabilidade com suas contas ainda 

persistem nas entidades esportivas brasileiras, tornando a gestão dessas entidades 

sem confiabilidade aos olhos de investidores e torcedores. 

Dessa forma para solucionar problemas que ainda persistem dentro dos 

clubes, se torna necessário profissionais capacitados que não tenham privilégios 

referente a proteção imposta por “cabide de emprego” quando se troca os 

presidentes nas entidades. 

Uma solução seria terceirizar a sua contabilidade para um escritório neutro 

em relação a política dentro do clube, desse modo acabaria com seu departamento 

contábil próprio que é composto por pessoas de confiança do presidente e nem 

sempre preparadas para estarem ali. 

O perfil contábil dos clubes de futebol brasileiros se baseia em carência ou 

mesmo ausência de informações sobre suas contas. Eles são entidades sem fins 

lucrativos, e com isso sua gestão é de responsabilidade dos sócios eleitos por 

votação para os cargos diretivos. 

O Brasil, ainda segue sem acompanhar as tendências internacionais de 

transformação dos clubes em sociedades empresárias, prejudicando a adoção de 

uma gestão contábil e financeira profissional. Ainda assim, não pode se afirmar que 
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se os clubes brasileiros se tornarem empresas, conseguirão agir de forma clara na 

origem das receitas e nas aplicações, pois ainda tem vários problemas com política 

interna e denominação de poder.  

A prática de governança corporativa nas entidades esportivas dificulta uma 

correta gestão contábil. Apesar disso, houve uma melhora significativa em relação a 

transparência de suas receitas e despesas nos últimos anos, porém ainda longe de 

se comparar com as gestões dos clubes europeus.  

Considerando que no Brasil os clubes são empresas sem fins lucrativos uma 

solução seria somente uma pessoa ser detentora do poder total, assim como 

acontece na maioria dos clubes da Europa, que tem seus donos ou presidentes que 

ficam 20 anos à frente do cargo. Desse modo, com uma só voz ativa denominando 

tarefas, os clubes teriam suas gestões tanto contábil como administrativas agindo 

em conjunto, sem brigas por poder, gerindo uniformemente em total apoio ao clube.  

A má administração financeira e a falta de transparência nos clubes de futebol 

brasileiros são um dos principais motivos do endividamento. Um grande problema 

também é a falta de um planejamento para quitar as dívidas, o que impede um 

equilíbrio contábil. 

Os clubes possuem vários ex-jogadores, amigos e pessoas da chapa do 

presidente como dirigentes, a maioria sendo incapazes para estar nessa função, 

acarretando em uma má administração. 

No decorrer do tempo está mais difícil conseguir novos investidores para os 

clubes brasileiros, já que os mesmos não querem colocar seu dinheiro em times com 

dirigentes amadores e corruptos, complicando assim a busca por recursos do clube.  

Em meio a isso, o clube tem que pagar as obrigações mensais, inúmeras 

contas atrasadas, e com isso acabam fazendo empréstimos com juros altos para 

quitar essas despesas, criando uma bola de neve com suas contas.  

O assessoramento contábil nos clubes de futebol, geralmente é praticado 

internamente, serve para auxiliar os gestores, a planejar, executar e controlar as 
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tomadas de decisões. 

Esse assessoramento trata-se da transparência nas demonstrações contábeis 

e estratégias referentes a previsões e execuções de receita e despesas. 

Todo clube hoje em dia precisa prestar contas referente às suas receitas e 

despesas, de acordo com a lei Pelé se torna mandatório toda prática contábil 

executada pelos clubes. 

Observa-se que após esse assessoramento ser implantado nos clubes de 

futebol, houve melhora na prestação de contas, trazendo assim melhor 

entendimento para o conselho deliberativo que é responsável por aprovar ou não as 

contas dos clubes. 

Todavia, todo procedimento de mudança precisa ser melhorado, e no caso do 

assessoramento contábil poderia incluir aos clubes assessoramentos externos com 

auditores para que melhore o desenvolvimento interno e assim trazendo mais 

transparência em suas receitas e despesas. 
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CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise da 

contabilidade praticada nos clubes de futebol brasileiros. Analisou-se o motivo que 

causa o endividamento nas entidades esportivas, e foi evidenciado que houve uma 

melhora na contabilidade esportiva no decorrer dos últimos anos, porém, longe do 

ideal, já que os clubes ainda encobrem suas verdadeiras receitas e despesas e suas 

fontes. 

Com a regularização das normas contábeis no futebol, houve uma melhora na 

transparência e facilidade de acesso aos balanços da entidade esportiva. Mas ainda 

continua necessário profissionais capacitados dentro dos clubes de futebol que, 

embora as alterações são pertinentes, há também a necessidade de uma lei mais 

justa, séria e com funções, já que grande parte ainda tem seus cargos por cabide de 

emprego pelo atual presidente. 

A prática de governança corporativa nas entidades esportivas dificulta uma 

correta gestão contábil, tanto que o perfil dos clubes brasileiros se baseia em 

carência e as vezes até mesmo ausência nas informações de suas contas.  

O assessoramento contábil nos clubes de futebol, serve para auxiliar os 

gestores, a planejar, executar e controlar as tomadas de decisões, e após a 

implementação desse assessoramento, vemos em todos os casos que houve 

melhora na prestação de contas, trazendo assim melhor entendimento para o 

conselho deliberativo do clube, assim melhorando o desenvolvimento interno da 

entidade. 

Dado que a presente pesquisa buscou encontrar os principais motivos do 

endividamento dos clubes de futebol do Brasil, verificou-se que os clubes possuem 

uma má administração financeira e que a falta de um planejamento para quitar as 

dívidas e dificuldades em conseguir investidores, é o que impede o equilíbrio 

contábil dessas entidades. 
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O assessoramento contábil dentro do clube se mostra em falta, os clubes não 

vão de encontro as informações passadas pela contabilidade em sua gestão. Com 

falta de transparência e dirigentes amadores, vemos que o assessoramento contábil 

é algo que o clube necessita.  
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Demonstrações contábeis e sua aplicabilidade: Um estudo sobre o Balanço Patrimonial na 
tomada de decisões 

 
RESUMO 

 
O presente artigo teve por objetivo mostrar a importância da análise das demonstrações contábeis, 
em especial o Balanço Patrimonial para tomada de decisões, pois, quando realizadas corretamente 
disponibilizam para os usuários internos e externos informações relevantes e confiáveis que agregam 
valor de como a empresa está operando financeiramente em relação às outras presentes no mercado 
econômico. Também objetivou conceituar quais são os usuários destas demonstrações contábeis e 
quais são os impactos de cada uma nas decisões da empresa, apresentando as principais diferenças 
no Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis de cada setor econômico, tais como: 
indústrias, comércios e prestadores de serviço. Buscou também, compreender quais decisões podem 
ser tomadas através da análise das demonstrações contábeis. O trabalho foi desenvolvido através de 
pesquisa bibliográfica e comparativa. Analisou-se o Balanço Patrimonial e as outras demonstrações 
contábeis, através dos índices econômico-financeiros, bem como liquidez, rentabilidade, estrutura e 
análise horizontal e vertical para demonstrar a importância e o impacto nas tomadas de decisões de 
cada usuário contábil e nos principais setores econômicos. Foi possível verificar que as 
demonstrações contábeis em especial o Balanço Patrimonial influência de maneira positiva nas 
tomadas de decisões dos usuários internos, isto é, os administradores e acionistas e os externos, isto 
é, os fornecedores, os bancos, o governo, prevenindo riscos, encontrando falhas na administração da 
empresa, além de verificar como está a saúde financeira da empresa em um determinado período 
possibilitando também aos usuários comparar os índices obtidos das demonstrações contábeis da 
empresa com outras do mesmo setor econômico ou de diferentes setores. Ao final chegou-se à 
conclusão de como a análise feita nas demonstrações contábeis influenciou e auxiliou nas tomadas 
de decisões das empresas.  
 
Palavras-chave: 1 Balanço Patrimonial. 2 Demonstrações Contábeis. 3 Tomada de Decisões. 4 
Usuários das Demonstrações. 5 Análise das demonstrações. 
 

 
Accounting statements and their applicability: A study on the Balance Sheet in decision making 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this article was to show the importance of the analysis of the financial statements, 
especially the balance sheet for decision-making, because when properly performed, they provide 
relevant and reliable information to internal and external users that add value to how the company is 
operating financially in relation to the others present in the economic market. It also aims to 
conceptualize the users of these financial statements and what are the impacts of each one on the 
decisions of the company, presenting the main differences in the Balance Sheet and other financial 
statements of each economic sector, such as: industries, trades and service providers . It also seeks 
to understand what decisions can be taken through the analysis of the financial statements. The work 
was developed through bibliographical and comparative research. The balance sheet and other 
financial statements were analyzed through economic and financial ratios, as well as liquidity, 
profitability, structure and horizontal and vertical analysis to demonstrate the importance and impact of 
each accounting user's decision-making and in the main sectors economic conditions. It was possible 
to verify the financial statements in particular, the balance sheet influences in a positive way in the 
decision making of the internal users, that is, the managers and shareholders and the external ones, 
that is, the suppliers, the banks, the government, preventing risks, finding failures in the management 
of the company, as well as verify how the financial health of the company in a given period also allows 
users to compare the indexes obtained from the company's financial statements with others from the 
same economic sector or from different sectors. In the end, it was concluded how the analysis made in 
the financial statements influenced and aided in the decision-making of the companies.  
 
Key Words: 1 Balance Sheet. 2 Accounting statements. 3 Decision Making. 4 Demonstration Users. 5 
Analysis of financial statements. 
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INTRODUÇÃO  

 

Demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial podem ser 

utilizadas para tomada de decisões devido à necessidade pela busca de resultados 

mais assertivos nas empresas, apresentando uma grande importância como 

ferramenta para os gestores e os demais usuários, que necessitam, principalmente 

nos tempos atuais, devido à complexidade nas relações mercadológicas, de 

informações a respeito da atividade da empresa de forma organizada, com 

qualidade para que possam tomar decisões mais ágeis, fazendo seus negócios mais 

competitivos.  

Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam se adaptar 

cada vez mais as essas mudanças, sendo assim, a análise das demonstrações 

contábeis é de suma importância nos posicionamentos e estratégias de uma 

organização no mercado em que ela atua. 

A análise de cada demonstração contábil é feita através da comparação e 

interpretação dos demonstrativos da empresa e podem apresentar informações úteis 

em suas operações. Nesse sentido, para que os usuários consigam interpretar cada 

informação apresentada é necessário ter um conhecimento da empresa, ou seja, 

saber quais são seus objetivos, pois os dados são sequências variáveis. 

As demonstrações contábeis devem conter também informações necessárias 

para a identificação de como a empresa financiou suas atividades, como está sendo 

o processo de captação desses recursos, a capacidade em cumprir com suas 

obrigações, como é utilizado os recursos próprios e de terceiros pela administração 

da empresa para alcançar o objetivo além de disponibilizar informações necessárias 

para os demais usuários. 

O Balanço Patrimonial é uma das mais importantes demonstrações contábeis 

que apresenta todos os bens, direitos e obrigações das empresas, sendo composto 

pelos ativos (bens e direitos) que são as aplicações dos recursos próprios ou de 
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terceiros da empresa, pelos passivos (obrigações) que são as origens dos recursos 

adquiridos de terceiros e pelo patrimônio líquido (capital próprio) que também 

compõem a origem dos recursos adquirido dos sócios. 

A empresa e todos os usuários podem além do Balanço analisar as demais 

demonstrações contábeis, tais como, DRE, DRA, DFC, DVA e a DMPL que trazem 

informações como o resultado líquido, ou seja, lucro ou prejuízo da empresa de um 

período apurado, o aumento nas contas do patrimônio líquido, todos os 

recebimentos, pagamentos da conta caixa, além de fazer mensuração da riqueza 

produzida através das atividades da empresa e a forma de distribuição da mesma 

para os que participaram para a sua criação e demonstram também as causas e os 

efeitos da conta Lucros e Prejuízos Acumulados do Patrimônio Líquido,  tudo para 

auxiliar nas tomadas de decisões. 

A administração da empresa é responsável por construir e apresentar as 

demonstrações contábeis obrigatórias para os demais usuários, portanto ela precisa 

fazer a captação das informações contábeis com muito cuidado, pois as 

demonstrações contábeis devem sem apresentar somente a verdade para que 

sejam relevantes, ou seja, capazes de influenciar nas tomadas de decisões. 

As demonstrações contábeis são analisadas através de índices e quocientes 

e outras ferramentas, tais como, analise vertical e horizontal que possibilita encontrar 

dados necessários para a tomada de decisão. A análise feita no Balanço Patrimonial 

através de índices de liquidez, estruturas, rentabilidade, dentre outros, possibilita aos 

usuários verificar o grau de endividamento da empresa, sua capacidade em honrar 

com suas obrigações financeiras, o quanto a empresa é rentável para seus 

investidores. 

A presente pesquisa foi elaborada pelas pesquisas bibliográfica e comparativa 

através da leitura e interpretação de livros, artigos e revistas periódicas ligadas à 

área contábil objetivando coletar o máximo de informações possíveis para 

desenvolver o tema escolhido e comparar os principais setores econômicos. 

As demonstrações contábeis podem ser analisadas pelos usuários e os 
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resultados obtidos podem ser comparados com empresas do mesmo setor 

econômico ou de outros setores, tais como indústria, comercio e prestação de 

serviço, pois, as demonstrações contábeis podem apresentar alguns patrões quando 

comparadas com empresas do mesmo setor econômico. 

Os usuários das demonstrações contábeis são divididos em dois tipos, sendo 

os usuários internos e externos. Os usuários internos são os as pessoas que atuam 

diretamente na empresa, isto é, os acionistas, administradores e empresário, e 

utilizam para tomada de decisões o Balanço Patrimonial gerencial, bem como as 

demais demonstrações contábeis. 

Os usuários externos, isto é, os investidores, os fornecedores, os bancos e o 

governo, também influenciam no resultado econômico da empresa e utilizam o 

Balanço Patrimonial financeiro, obrigatoriamente apresentado pelas empresas, bem 

como as demais demonstrações contábeis para tomada de decisões. 

A análise feita através dos índices e indicadores econômicos nas 

demonstrações contábeis e os dados obtidos destes indicares, cada vez mais 

aumentam sua influência e seu impacto nos resultados econômicos das empresas, 

pois, quando analisados corretamente possibilitam aos usuários tomarem decisões 

mais assertivas para manter seus negócios no cenário econômico atual. 

Desta forma percebe-se que a análise feita no Balanço Patrimonial e nas 

demais demonstrações contábeis pode cada vez mais auxiliar nas tomadas de 

decisões das empresas além de possibilitar aos usuários interno e externo identificar 

oportunidades e riscos da situação financeira da empresa em dado momento. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Em um mundo globalizado com uma variedade de mudanças no cenário 

econômico das empresas, cada vez mais se torna necessário à captação de 

informações que possam auxiliar os empresários a tomarem uma decisão correta 

para diminuir seus impactos. Sendo assim, uma das melhores ferramentas que 

auxilia os empresários nas tomadas de decisões é o Balanço Patrimonial, pois 

demonstra em qual situação está a saúde financeira da empresa (CARDOSO, 

2013). 

O Balanço Patrimonial apresenta todos os bens, direitos e obrigações das 

empresas, composto pelos ativos (bens e direitos) que são as aplicações dos 

recursos próprios ou de terceiros da empresa, pelos passivos (obrigações) que são 

as origens dos recursos adquiridos de terceiros e pelo patrimônio líquido (capital 

próprio) que também compõem a origem dos recursos adquiridas dos sócios. Cada 

um possui uma variedade de contas com características próprias e especificas que 

juntas proporcionam aos usuários uma melhor identificação da saúde da empresa 

(SOUZA e KOWALSK, 2016). 

Esta Demonstração contábil significa o equilíbrio patrimonial de uma entidade, 

pois a soma total da aplicação dos recursos deve sempre ter um equilíbrio entre a 

sua origem, ou seja, o Ativo total deve sempre ser igual ao seu passivo total mais o 

patrimônio líquido (AUGUSTO, 2009) 

No ativo, as contas são apresentadas em ordem decrescente de acordo com 

grau de liquidez, sendo o ativo circulante e não circulante. O Ativo Circulante é 

composto por subcontas que são rapidamente convertidas em moeda na seguinte 

ordem: disponíveis que representam o caixa da empresa, ou seja, o dinheiro em seu 

poder e os depósitos bancários nomeados pela conta banco, clientes a receber que 

são os valores aos quais a empresa tem para receber de vendas ou de  prestação 

de serviço dentro do exercício econômico de 12 meses,  estoques que 
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compreendem os produtos e materiais da empresa, podendo ser produtos 

acabados, em fabricação, mercadoria para revenda e matéria prima, aplicações 

financeiras que refere-se normalmente ao excesso de recursos monetários que não 

estão destinados por dado momento ao objeto da empresa e que são aplicados com 

o objetivo de gerar algum ganho (ANASTÁCIO, 2004). 

O Ativo Não Circulante é composto por subcontas que levam mais tempo para 

se converter em moeda, seguindo a ordem liquidez  sua primeira conta é o realizável  

a longo prazo  que caracteriza-se por direitos a receber cujo prazo de liquidação é 

após o termino do exercício do Balanço Patrimonial, a segunda é a subconta 

Investimento que representa a participação em ações de outra sociedade, compra 

de terrenos , tudo que não se destina a manutenção da atividade fim da empresa, a 

terceira  é os imobilizados  que compreendem todos os bens físicos que são 

utilizados para obtenção da atividade fim da empresa, como por exemplo: terreno, 

maquinas  e equipamentos e a quarta subconta é o intangível composto pelos  

direitos por objetos que não sejam físicos mas que são utilizados para manutenção 

da entidade como exemplo: marcas e patentes (CFC, 2016) 

O passivo é uma das origens dos recursos, onde são registradas as 

obrigações com terceiros, composto pelo passivo circulante e não circulante. O 

passivo circulante são obrigações e encargos com terceiros cujo prazo para 

liquidação é no exercício subsequente ao do Balanço, cujas subcontas são: 

fornecedores, impostos e salários a pagar e o passivo não circulante são as outras 

obrigações cujo prazo para liquidação é após o exercício subsequente ao do 

Balanço Patrimonial, como exemplo empréstimos (CRCPR, 2011). 

O Patrimônio Líquido é a origem dos recursos próprios da empresa, ou seja, a 

diferença entre o ativo total e o passivo total é o patrimônio líquido da empresa, 

composto pelo capital dos sócios, reservas de lucro de períodos anteriores 

(FAGUNDES et al, 2008). 

Com todos esses dados os usuários do Balanço Patrimonial podem 

identificam através de análises de alguns índices o crescimento das contas e 
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subcontas do Balanço, tendências para eventos futuros, o percentual de participação 

de cada conta, além de identificar como a administração da empresa está aplicando 

seus recursos para alcançar seus objetivos e verificar a capacidade que a empresa 

tem para saldar suas dívidas (CARDOSO, 2013). 

Devido à complexidade e variedade de informações tornou-se necessário a 

utilização de instrumentos que apresentavam de maneira resumida a real situação 

econômica da empresa, sendo assim, a entidade utiliza das demonstrações 

contábeis, também conhecidas como demonstrações financeiras para relatar ao 

diversos usuários sua situação patrimonial e financeira no fim de cada período, 

geralmente um ano (CRCBA, 201-). 

As demonstrações contábeis têm como objetivo apresentar informações de 

fácil compreensão para todos os tipos de usuários, mas sem excluir informações 

importantes, ser relevante, ou seja, ser capaz de influenciar nas tomadas de 

decisões na sua omissão ou não, ser confiável, completa e produzir mais benefícios 

que custos ao produzi-la, tudo para que seja mais e melhor aproveitada pela 

empresa e os diversos usuários na tomada de decisão (CRCPR, 2011). 

Demonstrações contábeis devem conter também informações necessárias 

para a identificação de como a empresa financiou suas atividades, como está sendo 

o processo de captação desses recursos, a capacidade em cumprir com suas 

obrigações, como é utilizado os recursos próprios e de terceiros pela administração 

da empresa para alcançar o objetivo da mesma, dentro outros para que o mercado, 

acionistas, fornecedores, funcionários possam se posicionar e tomar decisões sobre 

os fatos apresentados (CFC, 2016). 

Ao final de cada período contábil devem ser apresentadas pelas empresas as 

seguintes demonstrações contábeis respeitando o princípio da continuidade, ou seja, 

a capacidade da empresa em continuar suas atividades que são: Balanço 

Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado Econômico (DRE), Demonstração do 

Resultado Abrangente (DRA), Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração do Valor 
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Adicionado (DVA), Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e as 

Notas Explicativas, para atender a legislação pertinente. Cada demonstração 

contábil tem sua relevância na tomada de decisões, evidenciando fatores como o 

fluxo de caixa, desempenho financeiro e posição patrimonial da empresa (CPC, 

2011). 

O Balanço Patrimonial mostra a situação patrimonial e financeira da empresa, 

nele é possível identificar a capacidade da empresa em honrar com suas 

obrigações, através de uma análise de seus Ativos e Passivos e verificar como a 

administração da empresa está utilizando seus recursos. A DRE traz informações 

sobre o resultado líquido, ou seja, lucro ou prejuízo da empresa de um período 

apurado através da comparação entre suas receitas, custos e despesas, além de ser 

possível identificar quais os gastos e sua relevância estão sendo investidos para 

obter receita (SODRÉ, 2012?).  

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) apresenta os ajustes 

realizados no Patrimônio líquido da empresa resultante de eventos não originados 

dos sócios em determinado período, de acordo com a legislação vigente deve ser 

apresentada separadamente da DRE (CPC, 2011). 

A DMPL evidencia todas as movimentações e as origens de cada aumento na 

contas do patrimônio líquido, a DFC tem por objetivo fornecer informações sobre 

todos os recebimentos, pagamentos da conta caixa, além de identificar a capacidade 

da empresa em gerar fluxo de caixa e honrar com seus compromissos, a DVA 

mesura a riqueza produzida através das atividades da empresa e  forma de 

distribuição da mesma para os que participaram para a sua criação, a DLPA  

demonstra as causa e os efeitos da conta Lucros e Prejuízos Acumulados do 

Patrimônio Líquido, podendo ser opcionalmente substituída pela DMPL (CRCBA, 

201-). 

Na administração de uma empresa é primordial estar ciente dos processos 

que acontecem dentro dela, cada decisão tomada, desde um material comprado à 

vista até uma venda feita a prazo, e só com a ajuda da captação de informações 
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contábeis que aparecem no Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado 

(DRE), Fluxo de caixa, entre outros demonstrativos, dá para enxergar claramente o 

processo ocorrido desde o início até o fim, o que facilita enxergar vários caminhos 

para a tomada de decisão (BLB, 201-?). 

Pode-se considerar útil, qualquer informação que venha da empresa que 

ajude aos que irão analisá-las conhecer mais sobre seus movimentos financeiros, 

econômicos e social. Essas informações devem ser passadas para os analistas em 

relatórios mensais ou anuais. O que faz com que exista uma facilidade maior de 

entender cada processo realizado dentro da empresa, o que ajuda no entendimento 

e compreensão na leitura dos demonstrativos contábeis (CRCPR, 2002). 

As Demonstrações Contábeis apresentam de forma sintética todos os dados 

de uma empresa em determinado período, necessários para que seus usuários 

possam elaborar uma análise eficiente com informações econômicas e financeiras 

da empresa, essenciais para a tomada de decisões mais acertadas (CRCBA, 201-). 

De acordo com Fagundes, et al. (2008), os responsáveis por tomar decisões 

nas empresas devem utilizar as demonstrações contábeis e sua correta análise 

como ferramenta para extrair informações relevantes a fim de solucionar problemas, 

controlar os riscos e planejar investimentos. Enfatizando ainda que, a auditoria das 

informações nas Demonstrações Contábeis pode levar a empresa ao sucesso ou 

comprometê-la se as mesmas não forem utilizadas corretamente.  

Segundo Falcão (1995, p.1), a divulgação das Demonstrações Contábeis é o 

meio pelo qual se vê a situação de uma empresa: 

A divulgação no conjunto deste trabalho deve ser entendida como o 
meio pelo qual os diversos usuários das demonstrações financeiras 
(clientes, fornecedores, empregados, governo, analistas etc.), obtêm 
conhecimento do atual estágio de um determinado empreendimento 
econômico, tanto em termos de situação patrimonial e financeira, 
como de lucratividade e aplicações dos recursos disponíveis, 
tomando por base um período estabelecido. 

A partir da análise das informações apresentadas nas Demonstrações 

Contábeis que os usuários internos e externos em geral verificam a essência 

empresarial, ou seja, o risco e o retorno de se investir na entidade, a capacidade da 
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mesma de contrair empréstimos e financiamentos, liquidar suas dívidas e destinar 

seus recursos (CFC, 2011).  

A necessidade de informações mais precisas, ágeis e de fácil entendimento 

tornou-se cada vez mais importante, pois, as empresas estão atuando cada vez 

mais em um mercado altamente competitivo e buscam acompanhar o crescimento 

da maneira mais ágil e precisa otimizando seus resultados. Sendo assim, buscar e 

analisar corretamente os demonstrativos contábeis, em especial o Balanço 

Patrimonial, possibilita a empresa conhecer melhor sua saúde financeira e verificar 

se está adequada aos seus objetivos, podendo fazer melhorias ou criar novas 

estratégias (MEDEIROS et al., 2011). 

A Capacidade e a desempenho de uma empresa pode ser analisada de 

diversas formas; entretanto, muitas vezes o empresário ou gestor não consegue 

administrar seus recursos financeiros, pois não sabe interpretar ou analisar as 

informações contidas no Balanço Patrimonial, ou nas demais demonstrações 

contábeis (SILVA e SILVA, 2011).  

A análise das informações contidas nas mais variáveis contas do Balanço 

Patrimonial, possibilidade a empresa, gestores, acionistas, investidores e credores 

conhecer sua rentabilidade, capital de giro, a capacidade honrar suas dívidas e 

várias informações que podem ser extraídas para auxiliar nas tomadas de decisões, 

no crescimento e na sobrevivência da empresa (MORAES et al., 2014). 

A análise do Balanço Patrimonial é sempre desejável ser feita com mais de 

um período econômico, pois possibilita ao empresário, gestor, investidores, credores 

comparar os dados com anos anteriores, concorrentes e assim projetar com mais 

precisão suas próximas decisões (SILVA e SILVA, 2011). 

Há duas maneiras diferentes de se apresentar e analisar o Balanço 

Patrimonial, a primeira é o Balanço Patrimonial financeiro que as empresas são 

obrigadas a apresentar anualmente ou quando solicitado, para atender aos padrões 

legais e aos princípios da contabilidade, não podendo alterar sua estrutura, sendo 

direcionada principalmente para os usuários externos, que precisam ter 
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conhecimento sobre contabilidade ou contar com um analista contábil para auxilia-lo 

nas tomadas de decisões (GARCIA e FAVERO, 201-). 

A segunda maneira de se apresentar e analisar o Balanço Patrimonial é o 

Balanço gerencial que pode ser apresentado diversas vezes durante o ano 

econômico da empresa, sua estrutura pode ser alterada, como por exemplo, 

apresentação de gráficos já que são exclusivamente direcionados para os usuários 

internos (FREZATTI et al., 2007). 

O Balanço Patrimonial financeiro poderá ser analisado seguindo as normas 

contábeis, pois não irá diminuir a eficiência da informação, pois todas as 

informações necessárias para esses usuários estão contidas nos padrões legais da 

contabilidade, entretanto para o Balanço Patrimonial gerencial seus usuários 

necessitam de informações mais detalhadas e criativas para atender suas 

necessidades (GARCIA e FAVERO, 201-). 

 Os aspectos mais importantes a serem considerados para potencializar a 

análise e apresentação do Balanço Patrimonial, seja financeiro ou gerencial, é o 

conhecimento dos usuários em relação às informações contidas neste demonstrativo 

contábil e o contador sempre ter em mente o proposito e qual serão a utilidade 

dessa informação para o usuário no momento da elaboração ou apresentação do 

Balanço Patrimonial (Idem). 

O contador ou analista poderá utilizar indicares econômicos, tais como: 

indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade além das analise vertical e 

horizontal dentre outros, para auxilia-lo na análise do Balanço Patrimonial, a fim de 

obter informações mais precisas para tomadas de decisões dos usuários internos ou 

externos (NOVELO, 2014). 

O indicares econômicos de liquidez apresentam a capacidade da empresa em 

saldar todas suas dívidas em certo período de tempo ou saldar imediatamente, o 

indicador de endividamento ajuda aos usuários a verificarem o nível de 

endividamento da empresa, sendo com terceiros ou próprio, ou seja, o quanto da 

origem do meu capital pertence a terceiros ou aos acionistas (SOUZA e KOWALSKI, 
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2015).  

O indicador de rentabilidade demonstra o quanto à empresa teve de retorno 

sobre o capital investido, ou seja, o quanto a empresa teve de retorno para cada R$ 

1,00 investido, já as análises vertical e horizontal possibilitam ao usuário e ao 

contador verificar o quanto cada conta contribui com o total e o quanto cresceu 

durante os períodos (Idem). 

Com a utilização dos indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento 

os principais usuários e as organizações conseguem obter o conhecimento de seus 

resultados e acompanhar a evolução na situação econômica financeira. Os 

indicadores de endividamento evidenciam o quanto a organização se encontra 

dependente dos capitais de terceiro e os indicadores de liquidez demonstram o 

quanto a organização está com uma situação financeira mais sólida (OLIVEIRA, 

2014). 

Para uma organização manter sua continuidade é muito importante conhecer 

os índices e quocientes o qual irá se extrair informações das principais 

demonstrações financeiras que são respectivamente o Balanço Patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício e sobre eles aplicar os índices de liquidez, 

rentabilidade e endividamento (SANTOS e BAY, 2010). 

A análise do quociente que trata da participação do capital de terceiros em 

relação aos recursos totais e aos capitais de terceiro sobre os capitais próprios, tem 

como principal função de demonstrar a aplicação de seus recursos e a sua origem, 

sendo que todas as organizações necessitam julgar o seu grau de endividamento, 

na tomada de decisão é importante ter conhecimento da situação patrimonial da 

organização. Neste quociente são demonstradas também suas exatas proporções 

com os capitais próprios, capitais de terceiro e ainda as obrigações de curto prazo 

(RIBEIRO, 2004). 

Para se analisar uma empresa da melhor forma possível, é indispensável à 

utilização da análise de balanços, pois possibilita à captação de dados com mais 

precisão e se obtém uma interpretação mais precisa das informações. Se aliarmos 
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este contexto a um processo de decisão para os sócios, gerentes e administrados a 

análise de Balanço é uma ferramenta de extrema importância para se tomar 

decisões adequadas na entidade (CREPALDI et al., 2006). 

Na análise das demonstrações financeiras, os índices têm como seu principal 

papel evidenciar a situação econômica da empresa, eles fornecem uma resultados 

para uma elaboração de uma avaliação sobre as empresas. Com a utilização dos 

índices pode-se considerar a situação econômica e financeira da empresa 

separadamente e junta-las para uma profunda analise (TÉLES, 2003). 

A análise vertical e horizontal, utilizadas especialmente em conjunto com o 

Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, tem como 

finalidade auxiliar na visualização da evolução de uma empresa, o qual a análise 

vertical relata a evolução das contas sobre o total e a análise horizontal apresenta 

evolução da empresa de um período para o outro. Vale ainda complementar que 

elas sozinhas não são suficientes para uma análise financeira e econômica sendo 

necessário o auxílio de outras ferramentas de análise (MAGALHÃES et al., 2010). 

Para se verificar o percentual de cada conta isoladamente sobre o total no 

bancando patrimonial é utilizado a análise vertical. Ela auxilia na avaliação da 

estrutura patrimonial, já a análise horizontal está focada na evolução da empresa, ou 

seja, ela analisa os períodos (anos), para isso se isola um ano base e a partir dele é 

analisado evolução dos próximos anos (CHAVES, 2011).  

A análise dessas demonstrações contábeis tem como principal objetivo fazer 

a verificação da situação econômica e financeira de uma organização assim auxiliar 

os seus usuários para uma futura tomada de decisões (Idem). 

Dentro da análise das demonstrações contábeis ficam expressas todas as 

tendências e evoluções que possam se associar aos valores expressos de um 

período ou exercício fiscal para outro (Idem). 

É através da análise das demonstrações contábeis que se verifica quando a 

empresa obteve bons índices e boas evoluções, assim através de cálculos, análises 
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e estudos  se verifica e se conclui se a empresa é boa para investir, ou até mesmo 

instituições financeiras para fornecer capital, assim como os fornecedores realizarem 

vendas com prazos de pagamentos mais prolongados inclusive o seu tempo de 

mercado também gera confiança demonstrando o seu crescimento (CHAVES, 2011). 

As demonstrações contábeis têm por finalidade mostrar por meio de dados e 

registros o atual momento financeiro e econômico da empresa, onde as informações 

fornecidas têm de ser as mais precisas e transparentes possíveis para que possa 

atender a todos os tipos de usuários, permitindo a eles terem uma evidenciação 

mais eficiente para as tomadas de decisões (DALMÁCIO e PAULO, 2004). 

O proprietário era o principal usuário das informações contábeis de sua 

empresa mas, com o passar do tempo e o crescimento econômico passou a ser 

considerado como um usuário dessas demonstrações quem utilizasse destas 

informações contábeis para auxiliar nas tomadas de decisões que influenciaram 

direta ou indiretamente a empresa seja essa pessoa física, jurídica ou órgãos e 

entidades governamentais, sendo divididos em dois grupos: usuários internos e 

externos (LISBOA, 2014).  

Os usuários internos são aqueles que estão ligados diretamente a empresa e 

têm facilidade de acesso as informações tendo como ferramentas as demonstrações 

contábeis divulgadas pela entidade e principalmente os dados históricos a qualquer 

momento desejado, por serem eles os responsáveis ou que fazem parte da 

elaboração desses documentos, tais como: sócios, gestores e empregados 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

Já os usuários externos são aqueles que não têm facilidade na captação 

dessas informações. Eles trabalham em cima dos demonstrativos mais comuns que 

são publicados, só tendo acesso as outras informações quando há um bom 

relacionamento com a empresa, onde a mesma passará dados adicionais que 

ajudaram na compreensão das operações, são eles: acionistas, clientes, credores, 

entidades governamentais e sindicais, dentre outros (LISBOA, 2014). 

As informações que são fornecidas pelas empresas não são especificadas 
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para cada tipo de usuário, então depende da capacidade de cada um verificar, 

analisar e utilizar as informações que lhe são pertinentes, pois informações que não 

são importantes para tal seguimento podem prejudicar o entendimento dos relatórios 

e demonstrativos e até esconder as informações significativas, então, é necessário 

que o usuário entenda e conheça sobre finanças e contabilidade (OLIVEIRA, 1998). 

Em contrapartida, a linguagem utilizada na contabilidade tem que estar 

acessível e transparente, de modo que permita aos usuários assimilar o conteúdo 

dos relatórios e demonstrativos com clareza. Estudos e resultados de pesquisas 

comprovam que se a linguagem for muito complexa, pode dificultar os mesmos para 

suas tomadas de decisões, visto que a função dessas ferramentas é facilitar e 

evidenciar o atual momento financeiro-econômico da empresa (FILHO, 2000).  

Em geral, a finalidade dos usuários é de avaliar a situação financeiro-

econômica e as mutações do patrimônio, a fim de confirmar ou corrigir as suas 

perspectivas anteriores e fazer projeções de quais medidas são necessárias realizar 

no futuro em base dos resultados atuais, seja para investimentos, concessão de 

créditos ou tomada de decisões, as informações têm de ser úteis e estarem 

disponíveis a eles antes de perderem sua capacidade de influência (FUJI e 

SLOMSKI, 2003). 

A análise do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis feitas pelos 

indicadores, índices e quocientes como de liquidez, estrutura, rentabilidade, dentre 

outros proporciona aos usuários internos e externos uma correta avaliação da 

empresa para tomada de decisões (AEDB, 2009). 

Os usuários internos e externos ao analisar os indicadores do Balanço 

Patrimonial e das demais demonstrações contábeis deveram conhecer quais são os 

objetivos da empresa para assim avaliar se a administração da empresa está 

utilizando corretamente seus recursos (AREZZO, 2017). 

As empresas do ramo industrial apresentam quase um padrão nas suas 

demonstrações contábeis, em especial o Balanço Patrimonial, pois ao serem 

analisadas por indicadores como analise vertical dentro do seu ativo total, 40% dos 
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seus recursos ou muitas vezes quase 50% estarão sendo aplicados no ativo não 

circulante, na conta imobilizado, pois necessitam desses recursos para fabricar seus 

produtos (QUEVEDO, 2016). 

Os quocientes de liquidez das empresas industriais tendem a ser maior que 

um, devido o volume no seu estoque e outras contas do ativo, entretanto o quociente 

de liquidez seca dessas empresas geralmente é menor que um, devido à grande 

participação do estoque de produtos acabados, matéria prima ou em fabricação 

dessas empresas (SHINOMIYA e LIMA, 2011). 

Os quocientes de estrutura de capital das empresas industriais tendem a ser 

maior que cinquenta por cento em relação à imobilização do patrimônio líquido, do 

patrimônio líquido mais ou passivo não circulante ou a participação de capital de 

terceiros, podendo chegar muitas vezes em relação à participação do capital de 

terceiros a mais de cem por cento, devido ao grande valor acumulado nas contas de 

fornecedores, salários a pagar ou empréstimos a pagar do passivo circulante 

(ANASTÁCIO, 2004). 

Os Balanços Patrimoniais das empresas do ramo comercial podem 

apresentar um padrão dependendo da atividade da empresa, pois em uma análise 

vertical grande parte do seu ativo total estará concentrado no ativo circulante, devido 

à grande participação do estoque, clientes a receber ou disponibilidades (MATA et 

al., 2014). 

O ativo não circulante de algumas empresas do ramo comercial como 

tecnologia, alimentação, dentre outros tendem a ser maior que o circulante, pois, 

estão sempre investindo em tecnologias ou em suas marcas (imobilizado ou 

intangível) para agregar valor ao seu produto e satisfazer seus clientes 

(RODRIGUES, 2013). 

Os quocientes de liquidez das empresas comerciais tendem a ser maior que 

um, até mesmo o quociente de liquidez seca, pois muitas vezes o estoque não tem 

uma participação tão grande no ativo circulante dessas empresas. A participação de 

capital de terceiros é geralmente menor que cinquenta por cento, pois, apesar do 
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grande valor na conta de fornecedores do passivo circulante, muito do seu capital 

estará concentrado no patrimônio líquido (Idem). 

O Balanço Patrimonial das empresas de prestação de serviço ao ser 

analisado podem apresentar padrões se comparado com empresas do mesmo 

segmento econômico, pois, dentro do seu ativo total grande parte poderá estar 

concentrado no não circulante devido o grande investimento em equipamentos para 

prestação de serviço. O estoque da empresa terá pouca participação com o total, 

portanto seus quocientes de liquidez estarão acima de um e a participação do capital 

de terceiros tendera a ser maior que cinquenta por cento, devido ao alto valor de 

salários a pagar ou empréstimos a pagar (CORREIA et al., 2016). 
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RESULTADOS 

 

As Demonstrações Contábeis apresentam informações sobre a situação 

econômica e financeira da empresa em determinado período. A correta análise 

dessas informações auxilia os administradores, acionistas, fornecedores, 

investidores e demais usuários na tomada de decisões mais acertadas. 

Cada Demonstração Contábil possui uma finalidade específica e sua correta 

análise pode gerar informações valiosas. As principais Demonstrações Contábeis e 

que são objetos de um maior número de análises são o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício. 

O processo mais utilizado para a análise do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício é a análise por quocientes que evidenciam 

o grau de rentabilidade, liquidez e endividamento da empresa. A partir destes 

quocientes é possível identificar o grau de endividamento da empresa em relação ao 

capital investido próprio ou de terceiros, o seu grau de solvência e a capacidade 

econômica da empresa. 

Outro método muito utilizado é a análise vertical e horizontal que tem como 

principal finalidade demonstrar a evolução das contas patrimoniais da empresa. A 

análise horizontal apresenta a evolução dos indicadores da empresa de um período 

para o outro e a análise vertical apresenta a representatividade de um índice sobre o 

total do período. 

Com uma análise eficiente das Demonstrações Contábeis é possível obter os 

resultados desejados, evidenciando se a empresa obteve bons índices e evoluções. 

Através destes resultados que os usuários internos e externos verificam se a 

empresa é boa para investir, conseguir créditos e prazos maiores com clientes e 

instituições financeiras etc. 

O Balanço Patrimonial é uma das demonstrações contábeis mais importantes, 
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sendo composto de todos os bens, direitos e obrigações da empresa, 

proporcionando aos gestores e os demais usuários informações precisas sobre a 

saúde financeira da empresa para tomar decisões que vão impactar na gestão ou 

evolução do negócio. 

Os usuários internos, isto é, os administradores e os acionistas utilizam do 

Balanço Patrimonial gerencial para verificar qual é o grau de endividamento da 

empresa, como a administração da empresa está utilizando seus recursos, qual é a 

capacidade da empresa em saldar com suas dívidas, a evolução das contas entre os 

períodos e seu percentual de participação com o total podendo ser apresentado de 

várias formas, tais como gráficos ou tabelas. 

Os usuários externos, isto é, os bancos, o governo, os investidores, os 

funcionários utilizam também do Balanço Patrimonial financeiro para conseguir tais 

informações; entretanto, o Balanço deve ser apresentado de acordo com as normas 

contábeis e os indicadores devem ser encontrados e analisados por profissionais 

que possuem conhecimento contábil. 

Dessa forma percebe-se o grande impacto do Balanço Patrimonial para as 

tomados de decisões de todos os usuários, pois, um dado confiável ou não extraído 

do Balanço pode levar a uma correta ou incorreta tomada de decisão que pode 

influenciar de maneira positiva ou negativa no negócio. Já os bancos podem ou não 

fornecer empréstimos ou aumentar o crédito da empresa, os investidores podem ou 

não investir na empresa, um funcionário pode ou não decidir continuar colaborando 

com a empresa, tudo de acordo com os dados extraídos do Balanço Patrimonial. 

As decisões que os usuários das demonstrações contábeis podem tomar 

através do Balanço Patrimonial ajudam a entender como a empresa financiou as 

suas atividades, como está sendo o processo de captação desses recursos, a 

capacidade em cumprir com suas obrigações, como são utilizados seus próprios 

recursos e de terceiros pela administração da empresa, prevenir danos financeiros, 

tornar a empresa mais competitiva no mercado, e fazer com que seu faturamento 

seja solido. 
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Além do Balanço Patrimonial os gestores podem analisar as demais 

demonstrações contábeis, tais como DRE, DRA, DFC, DVA, DMPL e a DLPA que 

evidenciam fatores como o fluxo de caixa, desempenho financeiro e posição 

patrimonial da empresa, tudo que possibilita uma completa e mais abrangente 

tomada de decisão. 

 As análises das demonstrações contábeis existem devido à necessidade de 

um resultado mais assertivo dentro das empresas, essas ferramentas são de grande 

importância aos usuários, pois mostram claramente onde encontrar um problema e 

como agir para resolvê-lo. 

As tomadas de decisões dos usuários das demonstrações contábeis são 

feitas através da interpretação das informações contábeis que existem dentro de 

cada empresa. Quando as informações não estão organizadas os usuários não 

conseguem ter uma visão ampla de quais precauções devem ser tomadas para 

impedir e prevenir erros.  

O Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis influenciam 

diretamente na tomada de decisões dos usuários internos e externos, tais como, 

gestores, acionistas, fornecedores e bancos, pois os dados captados de cada 

demonstração direcionam cada usuário a tomar a decisão que ira proporcionar um 

mais solido e completo resultado econômico.  

O Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis têm por 

finalidade mostrar qual é o atual momento econômico e financeiro que a empresa se 

encontra, fazendo com que assim os usuários internos e externos possam analisar e 

verificar quais são os erros que devem ser corrigidos e as projeções que devem ser 

feitas para melhorar o cenário. 

Os usuários internos e externos podem utilizar destas informações, seja ela 

de forma direta ou indireta, verificando quais são os dados que lhe serão pertinentes 

para o seu seguimento, pois, caso captar informações que não são significativas 

podem dificultar o seu entendimento ou até mesmo esconder informações 

importantes, influenciando de forma negativa as suas decisões.  
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Com tudo, a linguagem usada no Balanço Patrimonial e nos demais 

demonstrativos contábeis tem que estar transparente e disponível para todos os 

usuários antes de perderem sua capacidade de influência, visto que para tomarem 

decisões mais assertivas, os dados devem ser atuais e confiáveis para que a 

margem de erro seja mínima. 

Os usuários das demonstrações contábeis são divididos em dois tipos e cada 

um tem o seu papel desde a publicação das informações da empresa, das 

demonstrações contábeis, da análise até as interpretações.  

Os usuários internos, os quais estão ligados diretamente a empresa, 

conhecidos como sócios, acionistas, gestores e empregados, tem o fácil acesso das 

informações contábeis, dados históricos, além de realizar a sua publicação para que 

os usuários externos possam realizar as suas análises. 

Os usuários externos realizam suas análises pelas informações publicadas, 

os quais estão ligados a parte externa da empresa como investidor, clientes, 

credores, entidades do governo, instituições financeiras, entre outros.  

As entidades utilizam as demonstrações contábeis, também conhecidas como 

demonstrações financeiras para relatar aos diversos usuários sua situação 

patrimonial e financeira no fim de cada período, geralmente um ano.  

A administração da empresa é a principal responsável por estar ciente dos 

processos que acontecem dentro da organização. Todas as decisões a compra de 

materiais, seus investimentos, de realizar a elaboração dos relatórios contábeis 

corretamente, para que as análises financeiras e econômicas possam ser fiéis e 

auxiliar na realização das tomadas de decisões futuras ou presentes. 

Os analistas dos relatórios contábeis mensal ou anual, são os responsáveis 

por facilitar a compreensão e leitura das informações contábeis além de ajudar a 

entender cada processo que e ocorrido dentro da empresa. 

As informações que são dispostas pelas empresas, não têm um fator 

determinado para cada tipo de usuário, mesmo se tratando que a linguagem na 
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contabilidade deve estar sempre transparente e de fácil acesso, cada um deve usar 

de sua capacidade para analisar as informações pertinentes do seguimento 

desejado, sendo necessário que cada usuário entenda sobre a área financeira ou 

contábil. 

Em linhas gerais, a principal finalidade de cada usuário é analisar a situação 

econômica e financeira de uma entidade, levando em consideração o uso das 

demonstrações contábeis para se apurar o resultado, afim de tomar uma decisão 

precisa, assertiva ou corretiva quando necessário, ressalva-se que o uso incorreto 

dessas demonstrações e análise irá influenciar direta ou indiretamente no resultado 

financeiro e na tomada de decisões de maneira positiva ou negativa, seja ela 

analisada pelo sócio da empresa que acaba tomando decisões erradas, ou por um 

banco que por sua vez acaba não liberando o crédito desejado, entre outros fatores 

e demais usuários. 

Dentro de um ambiente organizacional os usuários internos e externos 

deveram saber identificar os padrões e distinguir os índices e indicadores retirados 

das demonstrações contábeis, em especial do Balanço Patrimonial para cada setor 

econômico, pois, cada um apresenta uma particularidade, seja setor industrial, 

comercial ou prestação de serviço. 

Os usuários internos e externos ao analisarem o Balanço Patrimonial e as 

demais demonstrações contábeis deveram comparar os dados adquiridos dessas 

demonstrações com as de outras empresas do mesmo setor econômico, pois 

poderá identificar padrões e assim poder tomar decisões mais assertivas e diminuir 

erros. 

A análise feita no setor industrial, comercial ou prestação de serviço distingue-

se entre si, principalmente pelas suas atividades econômicas quanto pelos seus 

objetivos, pois, uma indústria diferente de um comércio concentra um grande valor 

no seu ativo não circulante, principalmente na conta imobilizado, já que necessita de 

um grande volume de maquinas e equipamentos para produzir seus produtos.  

Comparando o Balanço Patrimonial da indústria com uma empresa de 
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prestação de serviço percebe-se também uma grande diferença no seu ativo 

circulante, na conta estoque, pois, uma empresa industrial concentra um grande 

valor no seu estoque de matéria prima, produtos em fabricação ou produtos 

acabados já em uma empresa de prestação de serviço à participação dessa conta 

em relação ao total é mínima. 
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CONCLUSÃO 

 

A presenta pesquisa buscou identificar e compreender como as  

demonstrações contábeis podem ajudar os usuários internos e externos nas 

tomadas de decisões e a combater as dificuldades de se manterem no mercado com 

bons resultados, pois são ferramentas que possibilitam aos usuários identificar 

falhas na administração e oportunidades para seus negócios. 

Identificou-se que os métodos mais utilizados para a análise de algumas das 

demonstrações contábeis são a análise por quocientes que evidencia o grau de 

rentabilidade, liquidez, endividamento da empresa e a análise vertical e horizontal 

que tem como principal finalidade demonstrar a evolução das contas patrimoniais da 

empresa.  

Portanto, entendeu-se que é através desses e de outros métodos de análise 

das demonstrações contábeis que os administradores, acionistas, fornecedores, 

investidores e demais usuários podem tomar decisões mais acertadas em relação à 

empresa. 

Compreendeu-se que o Balanço Patrimonial é uma das mais importantes 

demonstrações contábeis, pois, nele é possível identificar qual a saúde financeira da 

empresa, seu grau de endividamento, liquidez, dentre outros que contribuem na 

tomada de decisão dos usuários internos e externos. 

Os usuários internos, isto é, administradores, acionistas ou empresários 

utilizam-se do Balanço Patrimonial gerencial para buscar informações que possam 

agregar com os dados obtidos de outros índices econômicos ou de outras 

demonstrações contábeis para tomada de decisão, impactando diretamente no 

resultado econômico da empresa.  

Os usuários externos, isto é, o governo, os investidores, os bancos utilizam do 

Balanço Patrimonial financeiro, obrigatoriamente publicado pela empresa, para 
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buscar informações sobre a saúde financeira desta empresa e decidir se poderá ou 

não fornecer seus serviços, créditos ou até fiscaliza-los. 

Portanto verificou-se que as análises feitas pelos usuários são fundamentadas 

em dados obtidos do Balanço Patrimonial e outras informações contábeis; portanto, 

cabe a empresa que publica essas informações ou que as prepara para algum 

gestor, organizá-las e manter todos os dados sempre confiáveis, ou seja, 

expressarem somente a verdade.  

O grande impacto e influência da análise e mensuração do Balanço 

Patrimonial e as demais demonstrações contábeis no resultado econômico da 

empresa vêm aumentando devido a crescente necessidade de resultados mais 

concretos e decisões mais assertivas, fazendo com que os gestores e outros 

usuários percebam a importância dessas ferramentas. 

Notou-se que o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis 

fornecem informações para os gestores e outros usuários, tais como, a capacidade 

da empresa em cumprir com todas as suas obrigações, como a empresa faz para 

captar seus recursos e como são utilizados pela sua administração. 

Dentro dos principais setores econômicos, tais como, a indústria, o comercio e 

prestação de serviço é possível distinguir a análise feita nas demonstrações 

contábeis, especialmente no Balanço Patrimonial, principalmente pelos seus 

objetivos distintos e também é possível verificar padrões entre empresas do mesmo 

setor econômico.  

O setor indústria se distingue do comercio e prestação de serviço de várias 

formas, no Balanço Patrimonial, uma dessas diferenças é alta participação na conta 

imobilizado ou no estoque do seu ativo, sendo que a participação dessas contas nas 

empresas comerciais ou de prestação de serviço, dependendo do ramo de atividade 

é muito pequena, mas se comparado com empresas do mesmo setor é possível 

identificar  alguns padrões . 

Os usuários internos e externos deverão sempre conhecer os padrões 
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econômicos apresentados por empresas do mesmo setor e as diferenças entre os 

outros setores para sempre melhorar suas tomadas de decisões.  

 Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender se a 

análise feita nas demonstrações contábeis, especialmente no Balanço Patrimonial 

pode auxiliar nas tomadas de decisões das empresas, verificou-se que a correta 

análise das demonstrações contábeis, em especial do Balanço Patrimonial 

possibilita decisões mais assertivas à um amplo número de usuários, identificando 

oportunidades, riscos, evoluções ou perdas da situação econômica da empresa em 

um dado momento. Desta forma, a hipótese sugerida na presente pesquisa 

comprovou-se verdadeira. 

Tal afirmação pode ser justificada pelo fato de que dentro do cenário 

econômico qualquer usuário pode utilizar destas informações, seja de forma direta 

ou indireta, podendo analisar e verificar quais erros devem ser corrigidos e quais 

projeções devem ser feitas para melhorar o seu resultado econômico. 

Os usuários internos são as pessoas que estão atuando diretamente na 

empresa, isto é, os administradores, os acionistas ou os empresários, e podem obter 

os dados das demonstrações contábeis para tomada de decisão de maneira mais 

simples e rápida. Já os usuários externos, isto é, os investidores, o governo, os 

bancos possuem certa dificuldade para obter as informações desejadas, tendo 

quase sempre somente os demonstrativos publicados obrigatoriamente pelas 

empresas e por isso, acabam buscando outras fontes, como a bolsa de valores e 

estatísticas para tomar uma decisão mais correta.  

As entidades utilizam as demonstrações contábeis para avaliar a situação 

patrimonial e financeira no fim de cada período, a administração é responsável pelos 

processos da empresa e o contador é responsável pelos relatórios contábeis que 

facilitam a compreensão das informações contábeis e os processos da empresa. 

Cada usuário tem que estar capacitado para analisar as informações 

contábeis, e deve ter conhecimento do objetivo da empresa e das áreas 

relacionadas, pois o uso incorreto das demonstrações influenciará no resultado 
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Custo de capital e decisões de investimentos: Um estudo da crítica a teoria convencional 
 

RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo descrever a teoria convencional de custo de capital e sua capacitação 
para nortear os investimentos de uma organização, para identificar se há uma melhor teoria, dentre 
as principais, a ser aplicada na decisão financeira organizacional. Para alcançar o objetivo traçado foi 
realizada pesquisa bibliográfica sobre tópicos relacionados ao tema em pauta como, por exemplo, 
estrutura de capital, custo de capital (próprio, de terceiros e ponderado), índices de rentabilidade, 
investimentos, entre outros. Identificou-se e descreveu-se as teorias que explicam a teoria geral da 
estrutura de capital sob certas circunstâncias, ou seja, são teorias condicionais que para serem 
testadas e comprovadas precisam de certas condições ou pressuposições, considerando-se que a 
dificuldade de todas elas é torná-las quantificáveis. Entendeu-se que a Teoria Convencional de 
Custo de Capital tem como objetivo nortear os investimentos de uma organização, mas existem 
outras teorias que associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas propostas e utilidade com 
base nas ideias originais dos mentores das principais teorias estudadas, quais sejam: Teoria da 
Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton Miller (1958); Teoria Trade-off ou 
a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria do Static Trade-off; Teoria Pecking 
Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf (1984) e a Teoria de Agência. Entendeu-se que 
por mais extensa que seja a teoria já desenvolvida em finanças ainda há muito que entender, as 
teorias vistas aqui relevam o endividamento, mas nenhuma consegue mostrar na concretude qual o 
índice de endividamento ótimo às empresas, mas consegue mostrar no nível teórico. O estudo 
descreve os tipos de investimentos e seus indicadores que possibilitam a avaliação do investimento 
organizacional. A escolha da estrutura de capital é fundamental para a empresa, através de uma 
escolha de estrutura mal formada a empresa acaba tendo um alto custo de capital, a escolha entre 
usar recursos de terceiros ou próprios pode afetar positivamente ou negativamente os futuros projetos 
da empresa. Assim, pode se dizer que o custo total de capital de uma empresa, é representado pelas 
expectativas mínimas de remuneração das diversas fontes de financiamento, e é usado como uma 
medida de avaliação da atratividade econômica de um investimento.  
 
Palavras-chave: Estrutura de capital. Capital próprio e de terceiros. Indices de rentabilidade. 
 
 

Capital cost and investment decisions: A study of the criticism of conventional theory. 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to describe the conventional theory of cost of capital and its ability to guide the 
investments of an organization to identify if there is a better theory among the main ones to be applied 
in the organizational financial decision. In order to reach the objective outlined, a bibliographic 
research was carried out on topics related to the topic at hand, such as capital structure, cost of capital 
(own, third party and weighted), profitability indexes, investments, among others. It was identified and 
described theories that explain the general theory of capital structure under certain circumstances, that 
is, are conditional theories that to be tested and proven need certain conditions or presuppositions, 
considering that the difficulty of all is to make them quantifiable. It was understood that the 
Conventional Cost-of-Capital Theory aims to guide the investments of an organization, but there are 
other theories that associate themselves with these decisions in order to disseminate their proposals 
and utility based on the original ideas of the mentors of the main theories studied, such as: The Theory 
of the Irrelevance of the Capital Structure, by Franco Modigliani and Merton Miller (1958); Trade-off 
Theory or the Counterbalance Theory, by Modigliani and Miller (1958); Static Trade-off Theory; Theory 
Pecking Order, developed by the work of Myers and Majluf (1984) and Agency Theory. It was 
understood that, no matter how extensive the theory that has been developed in finance, there is still 
much to be understood, the theories we see here are (allow or concede) indebtedness, but none can 
show in the concreteness what the optimal indebtedness index is to companies, but can show at the 
theoretical level. The study describes the types of investments and their indicators that allow the 
evaluation of the organizational investment. The choice of the capital structure is fundamental to the 
company, through a choice of poorly formed structure the company ends up having a high cost of 

 



 494 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

capital, the choice between using third party resources or own can affect positively or negatively the 
future projects of the company. Thus, it can be said that the total cost of capital of a company is 
represented by the minimum expectations of remuneration of the various sources of financing and is 
used as a measure of the economic attractiveness of an investment. 
 
Key words: Capital structure. Own capital and third parties. Profitability indices. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo descreveu as principais teorias financeiras de 

investimentos, visando contribuir nas tomadas de decisões empresariais, estudando 

a crítica a teoria convencional como a principal característica a ser aplicada para 

dimensionar os investimentos organizacionais, mostrando que o custo de capital é 

importante na determinação e no apoio às decisões de investimento da empresa e 

de seus acionistas. 

Escolher a estrutura certa de capital é fundamental para conseguir diminuir 

custos financeiros, aumentar a atratividade da empresa perante o mercado e 

consequentemente sua competitividade. Por isso, é importante lembrar que o 

equilíbrio de capitais deixará a empresa mais propensa a alcançar seus objetivos. 

Os objetivos desta pesquisa descrevem a teoria convencional de custo de 

capital e sua capacitação para nortear os investimentos de uma organização, com 

isso pode ser orientado as decisões de investimentos que são consideradas 

aplicáveis nas organizações como as demandas e os segmentos. 

Os conceitos da Teoria Convencional são apresentados pelo custo de capital 

completo. Eles mostram que o capital é o total de recursos próprios provenientes dos 

proprietários e acionistas ou de terceiros, relacionados com todos os investimentos 

feitos por entidades externas que financiarão as necessidades da organização. 

O custo de capital representa a taxa de retorno mínima esperada pelas fontes 

do investimento representado pelas expectativas mínimas de remuneração das 

diversas fontes de financiamento usado como uma medida de avaliação da 

atratividade econômica. 

Os investidores de capital esperam uma taxa que compense o risco de seu 

investimento, já que o mercado oferece diversas modalidades onde esse capital 

pode ser aplicado sem muito risco visando o aumento da capacidade produtiva, ou 
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seja, em bens de capital. 

Através de Pesquisa Bibliográfica a presente pesquisa identificou e descreveu 

as principais teorias que orientam a composição do custo de capital são: Teoria da 

Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton Miller (1958); 

Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria 

do Static Trade-off; Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e 

Majluf (1984) e a Teoria de Agência.  

Portanto, verificou-se que antes da opção por determinada teoria é 

indispensável a comparação entre suas características e aplicabilidade. Ao 

considerar este parâmetro os controladores da empresa decidirão quais os melhores 

caminhos no alcance do objetivo traçado. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO  

 

Tendo em vista que nenhuma decisão de investimento deva ser tomada sem 

consideração dos custos de financiamento, o custo de capital passou a ser 

considerado como fator vital para se tomar decisões de quanto empregar de dívida e 

de capital próprio (PEROBELLI e FAMÁ, 2003). 

Na definição de custo de capital, entendemos que o capital é o total de 

recursos próprios ou de terceiros que financiarão as necessidades da organização, 

já o custo representa a taxa de retorno mínima esperada pelas fontes do 

investimento (PRATES, 2016). 

Assim pode se dizer que o custo total de capital de uma empresa, é 

representado pelas expectativas mínimas de remuneração das diversas fontes de 

financiamento, e é usado como uma medida de avaliação da atratividade econômica 

de um investimento (ASSAF, et al., 2006). 

Os investidores de capital esperam uma taxa que compense o risco de seu 

investimento, já que o mercado oferece diversas modalidades onde esse capital 

pode ser aplicado sem muito risco (CAVALCANTE e ZEPPELINE, 2015). 

Existem quatro fatores para determinação do risco total da empresa: as 

condições econômicas, as condições de mercado, as condições financeiras e 

operacionais e a quantidade de financiamento para realizar novos investimentos. 

Esses fatores podem ser vistos sobre duas perspectivas, o risco sistemático, que é à 

incerteza dos retornos esperados pelos investidores causados pelas oscilações do 

mercado, e o risco não sistemático, que é resultante das características da própria 

empresa, do setor ou do tipo de investimento que está sendo realizado (PEROBELLI 

e FAMÁ, 2003). 

Assim, o dimensionamento do custo de capital é tido como essencial porque 

aponta ao gestor o quanto sua organização pode ser atrativa para os investidores 
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(ASSAF, et al., 2006). 

Na visão da organização, todos os projetos com taxas de retorno superior ao 

custo de capital são aceitáveis por cobrirem seu custo de financiamento, da mesma 

forma os que apresentarem taxa de retorno menor que o custo de capital não devem 

ser aceitos, pois não cobrem seu custo de financiamento (BEUREN, 1993). 

Para a análise do processo decisório do custo de capital podemos relevar dois 

elementos, o custo explicito e o custo implícito, o custo explicito evidencia a taxa de 

desconto que torna o valor presente de todos os futuros fluxos de caixa ligados à 

fonte igual à entrada inicial que ela propicia. Já o custo implícito é definido como a 

taxa de retorno da melhor oportunidade de investimento do acionista que seria 

abandonada, se o projeto fosse aceito (REZZADORI, 2003). 

Os custos explícitos de capital surgem quando os fundos são levantados. Os 

custos implícitos de capital só aparecem quando os fundos são investidos ou 

utilizados de outra forma (BEUREN, 1993). 

O custo de capital pode ser classificado em: Custo de Capital de Terceiros, 

está relacionado com todos os investimentos feitos por entidades externas; Custo do 

Capital Próprio, são recursos provenientes dos proprietários e acionistas; e, Custo 

Médio Ponderado de Capital, que considera uma taxa estimada para custo de capital 

próprio e de terceiros, levando em conta suas respectivas participações no passivo 

(CAMARGO, 2016). 

A estrutura de capital é a combinação entre capital próprio e dívidas que pode 

gerar custos e benefícios a empresa (PADUA, 2017). Ela define a composição das 

formas de financiamento da empresa, é o balanceamento entre capital próprio e 

capital de terceiros e o percentual de cada um desses itens dentro da estrutura 

(CUNHA, 2011). 

A escolha da estrutura de capital é fundamental para a empresa, através de 

uma escolha de estrutura mal formada a empresa acaba tendo um alto custo de 

capital, a escolha entre usar recursos de terceiros ou próprios pode afetar 
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positivamente ou negativamente os futuros projetos da empresa (SILVA e 

CASPRITANO, 2014). 

O capital próprio equivale ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, é a 

soma do capital social, suas variações, os lucros e as reservas, são os recursos 

originários dos sócios ou acionistas da empresa ou decorrentes da sua atividade 

(FERREIRA, 2015). 

A tomada de recursos pelo capital próprio pode ser obtido de diversas formas, 

como o autofinanciamento à alienação de ativos que sejam considerados 

dispensáveis, pelo aumento de capital, prestações suplementares de capital, criação 

de reservas ou emissão de títulos de participação (PORTAL DE CONTABILIDADE). 

Com a utilização do capital próprio a empresa poderá diminuir seu índice de 

endividamento e ficar com mais dinheiro em caixa após o investimento, pois não terá 

empréstimos a pagar, porém este capital é bem mais escasso e gera bem mais 

riscos à empresa, pois apenas um fator contrário a expectativa pode arruinar tudo 

(NEXOOS, 2017). 

O custo de capital próprio, conhecido como acionistas, são responsáveis pela 

compra de ações das empresas, na qual, não se sabe diretamente o valor da sua 

taxa mínima de retorno. Isso pode ser representado no cálculo WACC, apresentado 

por uma média dos custos de oportunidade do capital próprio e de terceiros, 

ponderadas pelas respectivas proporções utilizadas de capital, e líquidos do imposto 

de renda (ASSAF, et al., 2006). 

O capital de terceiros é todo tipo de recurso obtido pela empresa para custear 

suas atividades por meio de empréstimos, crédito junto a fornecedores e outros re-

cursos proveniente de uma entidade alheia a empresa, este custo pode ser estimado 

com maior precisão, pois geralmente é contratual (HOJI, 2001). 

O capital de terceiros garante um fluxo mais estável para a empresa, essa in-

jeção de dinheiro ajuda o empresário a se manter longe das grandes variações, 
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principalmente em momentos difíceis, esse capital torna o negócio mais previsível 

facilitando o planejamento futuro (NEXOOS, 2017). 

A utilização de recursos provenientes de terceiros deve ser muito bem gerida, 

pois aumenta o percentual de custos fixos, elevando o nível de endividamento e 

gerando um risco financeiro (FERREIRA, 2015). 

O custo médio ponderado do capital é usado para duas funções principais na 

gestão financeira: a primeira é para calcular o valor de um empresa quando usado 

como taxa de desconto de fluxo de caixas futuros, e a segunda é para analisar se 

um novo projeto é viável na perspectiva financeira, funcionando como taxa mínima a 

ser ultrapassada para justificar o investimento (HOJI, 2001; STUMPF, 2017). 

O Custo Médio Ponderado é o mais utilizado na estimativa de custo de capital 

da empresa, pois ele engloba o custo de capital de terceiros e o custo de capital 

próprio (CAETANO, 2015). 

Em economia, investimento significa a aplicação de capital em meios de 

produção, visando o aumento da capacidade produtiva (instalações, máquinas, 

transporte, infraestrutura), ou seja, em bens de capital. O investimento produtivo se 

realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa 

de juros (SBARAINI e SANCHES, 2014). 

O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de 

capital (máquinas e equipamentos) e formação de estoques. O investimento líquido 

exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de 

equipamentos e instalações. Como está diretamente ligado à compra de bens de 

capital e, portanto, à ampliação da capacidade produtiva. O investimento líquido 

mede com mais precisão o crescimento da economia (Idem). 

A análise de investimentos envolve decisões de aplicação de recursos com 

prazos longos (maiores que um ano), com o objetivo de propiciar retorno adequado 

aos proprietários desse capital. Orçamento de capital é um processo que envolve a 

seleção de projetos de investimento e a quantificação dos recursos a serem 
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empregados e busca responder a questões como: o projeto vai se pagar; o projeto 

vai aumentar a riqueza dos acionistas ou vai diminuí-la; esta é a melhor alternativa 

de investimentos? (LUNELLI, PORTAL DE CONTABILIDADE). 

Os indicadores ou índices de rentabilidade servem para medir a capacidade 

econômica da empresa, ou seja, evidenciar o grau do êxito ou retorno obtido pelo 

capital investido da empresa, tendo como relação a determinada avaliação dos 

parâmetros que melhor revelam suas dimensões. O conceito analítico é que quanto 

maior melhor, procuram evidenciar qual foi a rentabilidade dos capitais investidos, ou 

seja, o resultado das operações realizadas por uma organização, preocupando-se 

com a situação econômica da organização (VIEIRA, et al.,2011). 

Diante destes conceitos propõe-se atentar para a importância do cálculo, 

interpretação e utilização dos Índices de Rentabilidade, pois nos permite: a 

compreensão de seu significado, que é o ponto de partida para a análise da relação 

das partes das demonstrações financeiras que ele representa (SILVA, 2007). 

O objetivo principal de uma análise é subsidiar a tomada de decisão de 

crédito ou de investimento, entre outras. Apesar da contribuição fornecida pelos 

índices financeiros, é importante destacar que os mesmos normalmente referem-se 

ao passado, quando para a empresa o mais importante é saber o presente e ter uma 

expectativa do futuro (Idem).  

O investimento constitui a troca de algo certo por algo incerto, sendo assim, o 

investimento é o comprometimento atual de dinheiro ou outros recursos na 

expectativa de colher benefícios no futuro. Dessa forma podemos dizer que se 

destaca nesse ambiente, as decisões relativas aos investimentos e fontes de 

recursos para sua implantação, onde determinam, entre outros aspectos, o risco 

inerente ao negócio, o risco financeiro e as projeções de resultados da empresa ou 

do empreendimento, apresentam-se como fator fundamental ao sucesso das 

empresas (BERTOGLIO e BRASAGA, 2008). 

O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital 

supera ou é pelo menos igual à taxa de juros, ou ainda quando os lucros sejam 



 503 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

maiores ou iguais ao capital investido (ASSAF, 1997). 

Investimento bruto corresponde às compras de bens de capital novos pelas 

empresas e pelo governo, com o objetivo de ampliar ou melhorar a sua capacidade 

produtiva. No entanto, que uma parte dos bens de capital em uso na economia sofre 

desgaste físico no processo produtivo o que representa uma perda ou decréscimo 

no valor do estoque de capital. A esse fenômeno se dá o nome de depreciação. Se 

retirarmos do investimento bruto o valor da depreciação, encontraremos o chamado 

investimento líquido que representa o acréscimo líquido ocorrido no estoque de 

capital da economia no período considerado (HUGO,2011). 

Para se dimensionar o retorno desses investimentos, são usados os 

seguintes indicadores ROE (Retorno sobre Patrimônio Líquido), ROI (Retorno sobre 

o Investimento) e ROA (Retorno sobre os Ativos). 

O ROE (Retorno sobre Patrimônio líquido), é um indicador que mede a 

rentabilidade de uma empresa ao mostrar o quanto de lucro ela gera com 

determinado investimento. O ROE é muito utilizado para uma avaliação comparativa 

da rentabilidade de empresas do mesmo setor (REIS, 2017). O ROE é calculado 

através da seguinte fórmula:  

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

O ROI (Retorno sobre o Investimento), é um indicador que mede a relação 

entre o dinheiro ganho ou perdido com o montante investido. O ROI é usado como 

medida de avaliação de um investimento (CORDEIRO, 2017).O ROI é calculado 

através da seguinte fórmula:  

ROI = (Lucro do Investimento – Custo do Investimento) / Custo do 

Investimento 

O ROA (Retorno sobre os Ativos), é um indicador financeiro que demonstra o 

quanto os ativos da empresa são capazes de gerar receita. O ROA possibilita um 

comparativo de eficiência no uso do capital investido entre empresas do mesmo 

setor, e também demonstra o quanto ela consegue com aquilo que ela possui 
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(RODRIGUES, 2014). O ROA é calculado através da seguinte fórmula:  

ROA = Lucro Líquido / Total de Ativos 

A segmentação do mercado é utilizada tanto pelo Marketing como pelas 

empresas, na definição da sua estratégia, ao identificar o seu mercado alvo. 

Segmentar um mercado significa dividi-lo, ou seja, os consumidores são agrupados 

por segmentos (grupos), com características, necessidades e preferências 

homogéneas. Assim, a empresa identifica um ou vários segmentos de acordo com a 

sua gama de produtos e objetivos. (PORTAL GESTÃO, 2010). 

O processo de segmentação requer que sejam identificados os critérios que 

afetam as decisões de compra. Existem diversos critérios de segmentação: 

demográficos, geográficos, sociais, económicos, de personalidades, de estilos de 

vida, de comportamentos e atitudes face ao produto e à marca (Idem). 

Organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade, objetivos coletivos, independente do que ela faz ou de seu tamanho. As 

organizações possuem seu ambiente físico e interno. O ambiente interno tem um 

grande impacto no atingimento das metas traçadas. Cabe aos gestores 

administrarem e analisarem o ambiente organizacional para detectar potências, 

oportunidades e riscos para suas organizações (NASCIMENTO, et al., 2016). 

A eficácia e a eficiência do funcionamento de uma organização são 

diretamente influenciadas pela configuração de sua estrutura organizacional. A 

eficácia consiste em fazer as coisas certas: geralmente está relacionada ao nível 

gerencial, enquanto a eficiência consiste em fazer certo as coisas: geralmente está 

ligada ao nível operacional, como realizar as operações com menos recursos – 

menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima, entre 

outros (ANDREASI, 2014; MAIA e IAROZINSKI NETO, 2016). 

Uma estrutura organizacional é definida pela delimitação da atividade, pela 

escolha dos critérios de departamentalização, pela definição do grau de 

formalização, pela decisão quanto à amplitude de controle e cadeia de comando, 
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pela determinação do nível de descentralização da autoridade, pelo sistema de 

comunicação, entre outros (Idem). 

Nesta perspectiva, a noção de estrutura organizacional incorpora a existência 

de um conjunto de conhecimentos sociais e tácitos dos indivíduos que, emergindo 

da sua interação com o meio social, envolve elementos da sua história pessoal, 

personalidade e educação. Esse corpo articulado de conhecimentos, crenças e 

expectativas interferem diretamente nas decisões organizacionais e, por 

conseguinte, nos custos de capital (BASTOS, et al., 2007). 

Os primeiros estudos voltados para a influência da estrutura de capital para 

avaliação da empresa foram realizados por Franco Modigliani e Merton Miller. 

Através de seus estudos Modigliani e Miller em 1958 chegaram a uma pesquisa 

pioneira sobre a teoria convencional de custo de capital. Seu resultado pressupõe 

que à medida que cresce o endividamento da empresa, seu custo do capital próprio segue à 

taxa de crescimento linear em função da relação entre o retorno do investimento e o custo 

livre de risco da dívida e da proporção entre capital de terceiros e capital próprio. Sendo 

assim, o valor de uma empresa é determinado pela qualidade de seus investimentos 

e não pela combinação de capitais de financiamento, tratando as duas como 

estruturas independentes (SAITO, et al., 2008). 

Modigliani e Miller sofreram críticas ao afirmarem que o processo de 

arbitragem forçaria a equivalência dos valores das empresas mesmo sob existência 

de impostos; porém, em 1963 os autores publicaram uma correção de seus estudos 

admitindo que havendo dedutibilidade dos juros pagos, o valor de mercado de uma 

empresa cresceria à medida que ela se endivida, já que o aumento no 

endividamento implicaria aumento do benefício fiscal apurado. Assim, com ausência 

de custo de falência e sem tributos sobre renda, as empresas deveriam se financiar 

com recursos de terceiros (PEROBELLI e FAMÁ, 2003). 

Análises do desempenho empresarial são ferramentas indispensáveis na 

gestão de negócios em um mundo altamente competitivo. São inúmeras as opções 

de financiamento e investimento existentes no mercado, por isso, investidores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merton_Miller
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demandam informações sobre o seu retorno e se este compensa o risco incorrido. A 

geração deste retorno, somada à estabilidade financeira é um alvo que todas as 

companhias almejam alcançar e ali permanecer (MACHADO, 2007). 

Ao estabelecer fontes de financiamento para o desenvolvimento de atividades 

econômicas, os empreendedores consideram que o custo de obtenção de recursos 

por meio de ações é maior do que o de outras fontes de recursos (HERNÁNDEZ, 

2011). 

O estudo de Custo de Capital apresenta as principais teorias relacionadas ao 

tema da estrutura de capital, a fim de divulgar suas propostas e utilidade com base 

nas ideias originais de seus predecessores (Idem). 

Teoria da irrelevância da estrutura de capital, de Franco Modigliani e Merton 

Miller (1958), são os precursores dessa teoria, o financiamento não importa em um 

mercado perfeito. O valor de mercado da empresa é inalterado pela proporção entre 

a dívida e o capital próprio, ou seja, o valor da empresa é sempre o mesmo, sendo 

assim não se pode dizer que uma estrutura de capital é melhor ou pior que outra 

(STEIN, 2013). 

Em geral, o custo do capital próprio excederia o custo do capital de terceiros, 

já que há benefícios fiscais para o uso de dívidas, ou porque a probabilidade de in-

sucesso tem impacto na remuneração dos credores.  Com diferença de tributação 

sobre o uso de dívidas, espera-se que as empresas procurem manter uma estrutura 

de capital com a máxima participação de dívidas, já que as dívidas levam à dedutibi-

lidade fiscal (OLIVEIRA, et al., 2012). 

A Teoria Trade-off emerge do trabalho seminal de Modigliani e Miller (1958), 

em que relataram que a maneira como a organização é financiada, em mercados 

perfeitos, torna-se fator irrelevante para a determinação de seu valor. Contudo, Mo-

digliani e Miller (1958) comentam que isso não significa que proprietários ou gesto-

res não possuem motivos para a preferência de determinado plano de financiamen-

to, ou que não existam outras questões políticas ou técnicas que interferem nas de-

cisões de endividamento (PAMPLONA, et al., 2017). 
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A Teoria do Static Trade-off afirma que as empresas devem buscar uma es-

trutura de capital ótima que maximize os benefícios e minimize os custos do endivi-

damento. Essa teoria prediz a determinação de um endividamento alvo, que depen-

de do valor dos juros pagos e das consequências de dificuldades financeiras, o índi-

ce de endividamento alvo pode variar de empresa para empresa, pois empresas 

grandes e seguras, com ativos tangíveis tendem a se endividar mais do que peque-

nas empresas com ativos de risco na maior parte intangíveis (STEIN, 2013). 

A Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, estabelece o balanceamen-

to entre as vantagens fiscais obtidas pelos empréstimos e o risco financeiro para 

determinar um nível ótimo de capital. Nesta teoria, alta lucratividade significa alta 

capacidade de endividamento e uma forte tendência de utiliza-la por gerar benefícios 

fiscais. Empresas com maior lucratividade tendem a operar com maior nível de capi-

tal de terceiros, ao passo que empresas menos lucrativas tendem a dar preferência 

ao financiamento interno (MACHADO, 2007).  

Na década de 1980 surgiu uma nova teoria sobre a estrutura de capital, de-

nominada de Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf 

(1984). A abordagem visou hierarquizar a obtenção de recursos em três etapas, em 

que, primeiramente, a organização deve fazer uso dos recursos proporcionados in-

ternamente e consequente retenção dos lucros para investimentos. O segundo mo-

mento é marcado pela captação de recursos junto a terceiros e, por fim, não haven-

do outra alternativa, a empresa deverá emitir ações (PAMPLONA, et al., 2017). 

A Teoria do Pecking Order ou a teoria da hierarquia das preferências prevê 

uma hierarquia nas fontes de financiamento das empresas devido ao fato da exis-

tência de assimetria informacional entre os gestores (insiders) e o mercado (outsi-

ders). Essa hierarquia é fixada para não haver prejuízos pela assimetria informacio-

nal à empresa. Primeiramente, é dada a preferência às fontes internas, sendo lucros 

acumulados, diminuição da distribuição de dividendos, entre outros e finaliza com a 

emissão de ações, que seria o ponto em que haveria prejuízos com a informação 

assimétrica, pois as ações emitidas seriam subavaliadas pelo mercado (STEIN, 

2013). 
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A teoria não funciona em empresas novas e em crescimento, pois tendem a 

captar recursos através de novas integralizações de capital ou ações, quando recur-

sos externos são precisos (MACHADO, 2007). 

A Teoria de Agência explica os conflitos de interesse entre os acionistas (o 

agente) e os credores (o principal). Para melhor explicar a teoria de agência, inicia-

se explicando como se dá a relação entre os agentes envolvidos nessa teoria, essa 

relação é definida com um contrato pelo qual uma ou mais pessoas envolvem outra 

pessoa para executar algum serviço em seu nome, que envolve delegar alguma 

competência de tomada de decisão ao agente. 

Nessa relação entre o(s) gerente(s) e o(s) proprietário(s) pode haver uma di-

ferença entre os interesses das partes. O(s) gerente(s) pode(m) agir de acordo com 

seus próprios interesses buscando salários acima do valor da categoria, gratifica-

ções ou até mesmo desvios de recursos. Para evitar tais problemas o(s) proprietá-

rio(s) pode(m) implementar uma série de mecanismos de monitoramento e controle 

da gestão, mas para isso necessita despender recursos financeiros, gerando os cus-

tos de agencia (Idem). 

A Teoria dos Custos de Agência e a Teoria da Assimetria Informacional per-

mitiram avanços significativos na compreensão dos elementos determinantes da es-

trutura de capital. Contudo, a primeira contribuiu de maneira mais significativa para 

revelar o comportamento das variáveis estratégicas de concorrência como um fenô-

meno associado às decisões de financiamento (SOBREIRA, et al., 2005). 

As teorias descritas neste estudo apresentam algumas implicações importan-

tes para a teoria de finanças (Idem). 

As teorias da estrutura de capital são teorias condicionais que para serem tes-

tadas e comprovadas precisam de certas condições ou pressuposições, por exem-

plo, a Teoria de M&M que precisa que o mercado seja perfeito, as Teorias do Trade-

off e Pecking Order que não preveem problemas de agência, e a dificuldade de to-

das elas, inclusive a Teoria de Agência, é torná-las quantificáveis (STEIN, 2013). 
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As significativas mudanças na economia mundial e seus reflexos nas 

legislações e nas empresas prenunciam uma revolução na forma de fazer 

contabilidade. Nessa nova perspectiva, a profissão contábil já se apresenta como 

uma das profissões mais promissoras do mundo (SANTOS, 2008). 

A tecnologia requer normalmente mais funcionários com nível superior de 

instrução para manter o sistema em operação, pois, quando a tecnologia muda os 

trabalhos também mudam. À medida que o mundo torna-se mais interligado e os 

negócios mais complexos e dinâmicos, o trabalho precisa ligar-se em profundidade à 

aprendizagem (JUNIOR, et al., 2008). 

No caso do profissional contábil os avanços tecnológicos e o acelerado 

processo de mudanças nas relações sociais, além das incertezas nos campos 

políticos e econômicos, fomentam debates e reflexões sobre o papel presente e 

futuro dos contadores (Idem). 

As habilidades que devem ser adquiridas e desenvolvidas pelo profissional 

contábil estão dispostas no International Education Standard 3 e são segregadas 

em: intelectuais, contribuem para solucionar problemas, tomar decisões e julgar 

situações complexas; técnicas e funcionais, compreendem as habilidades gerais e 

específicas de contabilidade; pessoais, compreendem as atitudes e comportamentos 

do profissional contábil que proporcionam melhoria na sua aprendizagem pessoal e 

profissional; interpessoais e de comunicação, permitem que o profissional interaja 

com outras áreas de conhecimento, receba e transmita informações, forme 

julgamentos e tome decisões; organizacionais e de gerenciamento de negócios, são 

as habilidades relacionadas ao funcionamento da organização. Além dos 

conhecimentos e habilidades apresentados, a IFAC ressalta a importância da 

postura ética do profissional contábil, enfatizando que o comportamento ético é tão 

importante quanto as competências técnicas (OTT, et al., 2011). 

Na profissão contábil a atuação do contabilista deverá ultrapassar sua área 

específica de atuação e se integrar com as diversas áreas de conhecimento aplicado 

aos negócios, movendo-se da cultura analítica retrospectiva para a visão prospectiva 
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holística, além de estar sempre aberto para aprender novos conceitos (JUNIOR, et 

al., 2008). 

O perfil do profissional contábil da atualidade, além de uma formação técnica 

de primeira linha, requer uma formação humanística que privilegie o cultivo dos 

valores éticos, da responsabilidade social, dos conceitos de governança e do 

desenvolvimento de competências que lhe permitam inferir, em cada situação, a 

importância e o peso do seu papel enquanto profissional e como indivíduo atuante e 

determinante na produção de bem estar na sociedade em que vive (VANZO, 2008). 

Embora do ponto de vista técnico e científico continuem preservados os 

pilares básicos das Ciências Contábeis, modernamente o modus operandi da 

contabilidade está extremamente sofisticado. Esse novo caráter de intelectualidade e 

constante evolução e sofisticação por que passa a contabilidade alcança a 

informatização, a agilização na geração e transmissão de dados e informações aos 

seus usuários, bem como, a integração e equalização dessas informações entre 

mercados globalizados através da padronização internacional das informações 

contábeis (FORTES, 2009). 

Um dos pontos cruciais em avaliação de ativos é saber o nível de risco a que 

este ativo está sujeito. Na avaliação de investimentos, por exemplo, o risco é um 

componente fundamental da taxa de desconto usada para trazer a valor presente os 

fluxos futuros. No caso de avaliação de empresas, a taxa de desconto reflete o risco 

a que se submete o capital investido (AMORIM, et al., 2012). 

O principal objetivo das demonstrações financeiras é fornecer de maneira efi-

ciente as informações relevantes sobre as atividades econômicas das organizações 

para todos aqueles que delas necessitam. A relevância dessas informações depen-

de, entre outras coisas, da capacidade que elas têm de representar, de refletir, as 

consequências financeiras das atividades econômicas sobre o patrimônio e os resul-

tados das organizações (SANCOVSCHI e MATOS, 2003). 

A preservação do capital é tarefa primordial dos responsáveis pela adminis-

tração das empresas, o problema da conservação do capital é contínuo no tempo e 
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cabe à Contabilidade o papel de bem refletir as situações para que a administração 

empresarial possa ter um guia seguro na sua tarefa de conservar o capital e obter 

lucro, simultaneamente (WASSERMAN, 2003). 

A avaliação da aplicabilidade da teoria convencional as empresas operando 

em economias caracterizadas por processos inflacionários e mercados de capitais 

subdesenvolvidos é de grande importância, pois, ela tem caráter normativo, ou seja, 

prescreve a partir de hipóteses sobre o comportamento do custo médio de capital e 

das diversas fontes de financiamento acessíveis às empresas, critérios ótimos de 

decisão relativos à escolha entre alternativas de investimento e à composição de 

fontes de fundos que devem dar suporte à política de investimentos da empresa 

(HERMANN, 1999). 

Os critérios de decisão propostos partem do princípio de que o objetivo básico 

é o de maximizar o valor total da empresa. Assim sendo, ao selecionar investimentos 

e ao escolher a combinação de fundos que deve financiá-los, o tomador de decisão 

deverá considerar seus efeitos sobre o valor da empresa.  Por esta razão, diversos 

autores discordam das afirmações acima que, mediante o uso judicioso de capital de 

terceiros, a empresa pode aumentar o seu valor de mercado, ou seja, propõem que 

existe uma estrutura ótima de financiamento (BOUCHINHAS, 1980). 

No Brasil, os procedimentos contábeis e fiscais vigentes contemplam a men-

suração dos efeitos inflacionários sobre os ativos, os passivos e os resultados da 

empresa. O conceito aos procedimentos contábeis e fiscais vigentes, é que os re-

cursos dos acionistas primeiramente são alocados ao financiamento de ativos per-

manentes e, em seguida ao financiamento de ativos circulantes, e portanto só esta-

ria sujeita ao efeito da inflação a parcela dos recursos dos acionistas utilizada no 

financiamento (GORENDER, 1997). 

A Teoria Convencional parte do pressuposto da independência entre as deci-

sões de investimento, de financiamento e de distribuição de lucros da empresa. Por 

isso, decorre que a aceitação de determinado investimento não alterará o seu grau 

de risco, e a política de dividendos da empresa, não afetando, consequentemente 
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seu capital próprio, e assim como a composição e o custo das diversas fontes de 

capital, permanecendo, portanto, inalterado o valor de capital de terceiros (PEREI-

RA, 2006). 
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RESULTADOS 

 

Um dos objetivos da presente pesquisa foi descrever a teoria convencional de 

custo de capital e sua capacitação para nortear os investimentos de uma organiza-

ção com propósito de orientar as decisões de investimentos consideradas aplicáveis 

nas organizações, como as demandas e os segmentos. 

Os primeiros estudos voltados para a influência da estrutura de capital objeti-

varam avaliar o desempenho financeiro de uma organização. Eles foram realizados 

por Franco Modigliani e Merton Miller (M&M), através de seus estudos em 1958 che-

garam a uma pesquisa pioneira sobre a teoria convencional de custo de capital. 

Para desenvolvê-los, Modigliani e Miller (M&M) estabeleceram um conjunto 

de pressupostos simplificadores da realidade, entre os quais estavam a ausência de 

impostos, de custos de transação, de custos de falência e de spread (a diferença de 

taxa de juros imposta à pessoa física e a pessoa jurídica) para aplicação e financia-

mento havendo equilíbrio de informações e capacidade ilimitada de financiamento 

para empresas e indivíduos. 

As conclusões de M&M contrariavam o senso comum da época, levando-os a 

revisão da forma como eram avaliados os problemas financeiros e a aplicação de 

raciocínio econômico rigoroso. 

Como todo autor de obra que abre novos caminhos e estabelece novos para-

digmas, M&M foram submetidos a severas críticas nos anos seguintes à publicação 

de seu artigo, que subdividiram-se em dois grupos. Uma das críticas estava correta, 

diante desse fato M&M reconheceu seu equívoco publicando uma correção ao seu 

artigo no ano de 1963.  

O segundo grupo de críticas perdeu importância para a contribuição original 

de M&M, pois não subtrai uma hipótese sem antes estudá-la e analisá-la cuidado-

samente. Em 1977, Miller reconheceu que as considerações dos tributos pessoais 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merton_Miller


 514 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

afetavam o valor da empresa, assim diminuindo o benefício gerado e aumentando 

seu índice endividamento. 

A empresa precisa confrontar as características do financiamento e do 

investimento antes de optar por recursos externos. A necessidade de maturidade e 

coerência de prazos entre ambos é regra indispensável para não comprometer a 

estabilidade financeira. Portanto, antes de optar por um dos recursos e em qual 

quantidade, é necessário a elaboração de estudos de viabilidade, projeções, 

análises históricas e por tendências. 

Na literatura consultada verificou-se certo predomínio relativo à visão de que 

não existe uma estrutura de capital padrão a ser seguida. Cada empresa de acordo 

com sua atividade operacional, setor da economia e objetivo a ser alcançado decide 

sobre a melhor maneira de manter os recursos necessários ao financiamento de 

suas atividades. 

 Várias teorias associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas 

propostas e utilidade com base nas ideias originais de seus antecessores. As 

principais teorias estudadas são: Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital, de 

Franco Modigliani e Merton Miller (1958); Teoria Trade-off ou a Teoria do 

Contrabalanço, de Modigliani e Miller (1958); Teoria do Static Trade-off; 

Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho de Myers e Majluf (1984) e a Teoria 

de Agência. 

A Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital de Franco Modigliani e Mer-

ton Miller (1958), pauta-se no fato de que o valor de um investimento é dependente 

de sua rentabilidade esperada e do nível de risco assumido, e não da forma como 

ele é financiado. Dessa forma, o custo do capital próprio excederia o custo do capital 

de terceiros, pois há benefícios fiscais para o uso de dívidas.   

Na teoria Trade-off ou Teoria do Contrabalanço a alta lucratividade significa 

alta capacidade de endividamento e uma forte tendência de utiliza-la por gerar bene-

fícios fiscais. Empresas com maior lucratividade tendem a operar com maior nível de 
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capital de terceiros, enquanto empresas menos lucrativas tendem ao financiamento 

interno. 

A teoria do Static Trade-off afirma que as empresas devem buscar uma estru-

tura de capital ótima que maximize os benefícios e minimize os custos do endivida-

mento. Essa teoria prediz a determinação de um endividamento alvo, que depende 

do valor dos juros pagos e das consequências de dificuldades financeiras, onde, o 

índice desse endividamento pode variar de empresa para empresa, pois, as empre-

sas grandes e seguras com ativos tangíveis tendem a se endividar mais do que pe-

quenas empresas com ativos de risco na maior parte intangíveis. 

A teoria Pecking Order ocorre primeiramente com retenção de lucro, depois, 

novos recursos tomados junto a terceiros e finalmente novas ações de capital. Essa 

Teoria não funciona em empresas novas e em crescimento, pois tendem a captar 

recursos através de novas integralizações de capital ou ações externamente. 

A Teoria de Agência explica os conflitos de interesse entre os acionistas e os 

credores, nessa relação entre gerente e proprietário pode haver uma diferença entre 

os interesses das partes, onde o gerente pode agir de acordo com seus próprios in-

teresses buscando salários acima do valor da categoria, gratificações ou até mesmo 

desvios de recursos. Para evitar tais problemas o proprietário pode implementar uma 

série de mecanismos de monitoramento e controle da gestão, que despendem re-

cursos financeiros gerando os custos de agência. 

Diante do estabelecimento de teorias e estudo de sua aplicabilidade, antes da 

opção por determinado recurso é indispensável a comparação entre suas caracterís-

ticas. Ao considerar estes parâmetros, os controladores da empresa decidirão quais 

os melhores caminhos no alcance do objetivo traçado. 

Segmentar um mercado significa, em primeiro lugar, dividi-lo em grupos de 

clientes com características relativamente homogéneas. Uma vez segmentado o 

mercado, a empresa deverá selecionar os segmentos em que pretende atuar. 

Recomenda-se que cada empresa tente posicionar em segmentos que sejam 

atrativos para possuir vantagens competitivas. 
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A segmentação dos mercados tem uma importância crucial, pois possibilita 

uma análise de oportunidades eficaz, que é base de todo processo, permitindo o 

desenvolvimento de um posicionamento competitivo. Com efeito, a compra organi-

zacional, envolvendo um conjunto de atores que interagem numa unidade de deci-

são que, por regra, muito mais complexa do que a compra de um bem de consumo. 

Por essa razão, o próprio processo de segmentação tende também a ser mais com-

plexo e sofisticado. 

Existem diversos tipos e critérios que podem ser utilizados referente aos 

segmentos organizacionais, dentre eles podemos elencar: Segmentação Demográfi-

ca que estuda estatisticamente as populações e suas características. As-

sim, significa dividir os mercados com base nestas características da população. 

Segmentação Socioeconômica é a divisão do mercado em características sociais e 

econômicas da população. Seu objetivo é identificar variáveis como: classe social, 

renda, escolaridade, profissão, posses de bens, entre outros. Segmentação Geográ-

fica, seus critérios podem ser: países, estados, bairros, CEP e até ruas. Segmenta-

ção Psicográfica que diz respeito ao comportamento, estilo de vida, personalidade 

como: extrovertido, conservador, impulsivo, tímido, rude, entre outros. E por fim, a 

Segmentação Comportamental que classifica as pessoas de acordo com sua dispo-

sição para comprar, motivação e atitude. É um critério de segmentação que têm a 

ver com o comportamento do consumidor perante o produto: ocasião de compra, 

benefícios procurados, utilização, atitudes, homogeneidade, mensurabilidade, aces-

sibilidade e substancialidade. 

O melhor modo de gerenciar segmentos é nomear gerentes com autoridade e 

responsabilidade suficientes para desenvolver um negócio segmentado, o que é 

fundamental para o alcance de resultados satisfatórios para a empresa, mas consi-

dera-se que ao mesmo tempo os gerentes não devem se concentrar tanto nos seus 

objetivos a ponto de se recusarem a cooperar com outros funcionários da empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa descreveu a Teoria Convencional de Custo de Capital e 

sua capacitação para nortear os investimentos de uma organização com propósito 

de orientar as decisões de investimentos consideradas aplicáveis nas organizações, 

como as demandas e os segmentos. 

Na literatura consultada observou-se certo predomínio relativo à visão de que 

não existe uma estrutura de capital padrão a ser seguida. Cada empresa de acordo 

com sua atividade operacional, setor da economia e objetivo a ser alcançado decide 

sobre a melhor maneira de manter os recursos necessários ao financiamento de 

suas atividades. 

Identificou-se que escolher a estrutura certa de capital é fundamental para 

conseguir diminuir custos financeiros, aumentar a atratividade da empresa perante o 

mercado e consequentemente sua competitividade e, por conseguinte, o equilíbrio 

de capitais deixará a empresa mais propensa a alcançar seus objetivos. 

Identificou-se também que a estrutura de capital precisa confrontar as 

características do financiamento e do investimento, a necessidade de maturidade e 

coerência de prazos entre ambos é regra indispensável para não comprometer a 

estabilidade financeira. Cada empresa, de acordo com sua atividade operacional, 

setor da economia e objetivo a ser alcançado, decide sobre a melhor maneira de 

manter os recursos necessários ao financiamento de suas atividades.  

Identificou-se ainda que a segmentação dos mercados tem uma importância 

crucial, pois possibilita uma análise de oportunidades eficaz que é a base de todo 

processo, permitindo o desenvolvimento de um posicionamento competitivo. 

Segmentar um mercado significa dividi-lo em grupos de clientes com características 

relativamente homogêneas. Uma vez o mercado segmentado, a empresa deverá 

selecionar os segmentos em que pretende atuar. Recomenda-se que cada empresa 

tente posicionar em segmentos que sejam atrativos para possuir vantagens 
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competitivas. 

Considerou-se que a empresa deve estabelecer o modo como irá operar 

definindo um conceito de posicionamento em um conjunto de características 

relevantes que permita que a sua oferta ocupe uma posição distinta do público que 

se pretende atingir.  

Identificou-se e descreveu-se na presente pesquisa as teorias que explicam a 

teoria geral da estrutura de capital sob certas circunstâncias, ou seja, são teorias 

condicionais que para serem testadas e comprovadas precisam de certas condições 

ou pressuposições, considerando-se que a dificuldade de todas elas é torná-las 

quantificáveis. 

Entendeu-se que a Teoria Convencional de Custo de Capital tem como 

objetivo nortear os investimentos de uma organização, mas existem outras teorias 

que associam-se a essas decisões a fim de divulgar suas propostas e utilidade com 

base nas ideias originais dos mentores das principais teorias estudadas, quais 

sejam: Teoria da Irrelevância da Estrutura de Capital, de Franco Modigliani e Merton 

Miller (1958); Teoria Trade-off ou a Teoria do Contrabalanço, de Modigliani e Miller 

(1958); Teoria do Static Trade-off; Teoria Pecking Order, desenvolvida pelo trabalho 

de Myers e Majluf (1984) e a Teoria de Agência. 

Entendeu-se que por mais extensa que seja a teoria já desenvolvida em 

finanças ainda há muito que entender, as teorias vistas aqui relevam o 

endividamento, mas nenhuma consegue mostrar na concretude qual o índice de 

endividamento ótimo às empresas, mas consegue mostrar no nível teórico.  

Visto que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender a Teoria 

Convencional de Custo de Capital como sendo a melhor maneira para dimensionar 

os investimentos das organizações, notou-se que essa teoria é a mais utilizada para 

dimensionar os investimentos das organizações. Entretanto, existem outras teorias 

que devem ser consideradas pelas organizações ao ponderarem variáveis 

especificas conforme seu segmento e demanda, que possibilitem a tentativa de 

quantificar um endividamento e descobrir quais os benefícios que podem ser obtidos 
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através da dedutibilidade dos juros pagos. 

Desta forma a Teoria Convencional é considerada uma teoria eficiente para 

dimensionar os investimentos das organizações. Mas, identificou-se que existem 

outras teorias que devem ser consideradas. 

Por fim, não há fórmula específica para definir a estrutura de capital ótima pa-

ra as empresas, o que há é um conflito de escolha entre aumentar o endividamento 

e reduzir o custo de capital, mas correr o risco de ter que pagar juros em anos de 

prejuízos ou aumentar o capital próprio e o custo de capital, mas não precisar pagar 

dividendos aos acionistas em anos de resultados financeiros ruins. 
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A elisão fiscal como ferramenta para o Planejamento Tributário: Um estudo da sonegação fiscal 
 

RESUMO 
 

A elisão fiscal como ferramenta para o Planejamento Tributário tem por finalidade a redução do ônus 
ocasionado pelos tributos instituídos pela Legislação Tributária, de forma legal, afastando-se, 
portanto, do fenômeno da sonegação. A presente pesquisa teve por objetivo compreender a elisão 
fiscal, proporcionando uma análise comparativa à sonegação, tornando possível identificar o 
momento pelo qual elas podem confundir-se. Desta forma, para fundamentar o objetivo exposto, 
iniciou-se o presente estudo a partir da contextualização do Código Tributário Nacional, e as 
Legislações que compõem o Sistema Tributário Nacional. Conceituou-se os principais termos 
abrangidos pelo tema, como os tributos, abordando suas espécies e finalidades, assim como o 
planejamento tributário, evidenciando sua importância para a organização e aumento da lucratividade 
das empresas de modo geral. Destacam-se também os conceitos e diferenciações entre elisão e 
sonegação fiscal, levando em consideração diversos autores. Apresenta-se as ferramentas que 
possibilitam seu funcionamento assim como as orientações técnicas e jurídicas para seu bom 
desenvolvimento e aplicabilidade, definindo por fim o Planejamento Tributário. Trata-se de um 
trabalho realizado por meio do método de pesquisa bibliográfica. Desta forma, verificou-se que 
quando a legislação tributária não é aplicada corretamente a elisão fiscal aplicada no Planejamento 
Tributário pode caracterizar sonegação fiscal. 
 
Palavras-chave: 1 Código Tributário Nacional. 2 Legislação Tributária. 3 Sistema Tributário Nacional. 
4 Tributos. 5 Empresas. 
 
 

Tax avoidance as a tool for Tax Planning: A study of fiscal evasion 
 

ABSTRACT 
 

Tax avoidance as a tool for Tax Planning has as its purpose the reduction of the burden caused by the 
taxes established by the Tax Legislation, in a legal way, thus moving away from the phenomenon of 
tax evasion. This monograph aims to understand tax avoidance, providing a comparative analysis of 
tax evasion, making it possible to identify the moment by which they can be confused. Thus, in order 
to justify the aforementioned objective, the present study starts from the contextualization of the Na-
tional Tax Code, and the Legislations that make up the National Tax System. It is conceptualized the 
main terms covered by the theme, such as taxes, addressing their species and purposes, as well as 
tax planning, showing their importance to the organization and increase the profitability of companies 
in general. The concepts and differentiations between tax evasion and avoidance are also highlighted, 
taking into account several authors. It presents the tools that enable its operation as well as the tech-
nical and legal guidelines for its good development and applicability, finally defining the Tax Planning. 
It is a work done through the method of bibliographic research. In this way, it was verified that when 
the tax legislation is not correctly applied the tax avoidance applied in the Tax Planning can character-
ize fiscal evasion. 
 
Key words: 1 National Tax Code. 2 Tax Legislation. 3 National Tax System. 4 Taxes. 5 Companies. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexa Legislação Tributária Brasileira proporciona um desafio 

interminável às empresas, devido às mudanças constantemente efetuadas pelo 

poder Legislativo.  

Diante desta variável, observa-se com frequência a falta de conhecimento, 

aplicação e interpretações errôneas das normas impostas pelo Sistema Tributário 

Nacional. Tais erros são refletidos principalmente no recolhimento dos tributos e nas 

diversas formas e modalidades de incentivos fiscais.  

Afim de evitar ônus desnecessários e penalidades, é imprescindível a 

elaboração de um Planejamento Tributário adequado e individualizado para cada 

empresa, levando-se em consideração a aplicabilidade correta da legislação vigente, 

utilizando-se, portanto, da elisão fiscal como principal ferramenta para sua 

concretização. Desta forma, o presente estudo justifica-se à medida que propõe 

evidenciar a diferença existente entre a correta aplicação da legislação tributária na 

composição do planejamento tributário e a sonegação fiscal acarretada pela 

aplicação inadequada das leis e normas que compõe o Sistema Tributário Nacional.  

A presente pesquisa teve por objetivo principal a identificação do momento 

pelo qual a elisão fiscal como ferramenta para o planejamento tributário pode ser 

equiparada a sonegação fiscal dentro do contexto proposto pelo Sistema Tributário 

Nacional. A obtenção dos dados para a discussão proposta foi realizada por meio da 

Pesquisa Bibliográfica, estudando-se o planejamento tributário e os principais 

conceitos por ele abrangidos, com enfoque para elisão e sonegação fiscal 

evidenciando a aplicabilidade da legislação tributária brasileira. 

Entende-se por tributo a obrigação de pagamento de uma certa quantia em 

moeda corrente efetuada ao Estado, em decorrência de um fato lícito previamente 

definido em lei (fato gerador), de caráter compulsório, que não constitui ação 

punitiva. Apesar de ser direcionado ao Estado, o mesmo não pode optar por um 
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melhor momento para a cobrança do tributo, uma vez que a Lei que o instituiu já 

estabelece todos os atos a serem seguidos para o cumprimento das obrigações, 

incluindo as punições pelo não pagamento da obrigação tributária em questão.  

Neste contexto, a economia de impostos permitida pela lei denomina-se 

elisão fiscal. Trata-se de uma forma de evitar o ônus tributário antes da ocorrência 

do fato gerador, aproveitando-se de falhas e brechas existentes na legislação 

tributária. Desta forma, baseado em ações relacionadas à veracidade da base 

tributária declarada juntamente com aplicação dos cálculos corretos das obrigações, 

é possível obter a redução dos tributos chegando ao resultado esperado pelas 

organizações que é a maximização dos lucros. 

 A elisão fiscal é uma ferramenta chave para um planejamento tributário 

adequado para as empresas, pois proporciona a redução dos custos tributários 

imposto pelas normas e leis, seja pela anulação, redução ou adiantamento da 

obrigação tributária decorrentes da existência do fato gerador.  A elisão sempre será 

lícita desde que seja interpretada a lei tributária de forma correta, o que deverá 

sempre ocorrer antes da ocorrência do fato gerador, trata-se, portanto, de um 

planejamento e estudo prévio das normas que compõe o Sistema Tributário 

Nacional. 

O ato da sonegação fiscal acontece muitas das vezes por desconhecimento 

ou imprudência do contribuinte, na qual procura meios de aumentar seus ganhos de 

forma ilícita provocando danos constitucionais e jurídicos que compõem a 

sonegação. O contribuinte sempre vai presar pelo benefício a si próprio, e suas 

decisões ocasionalmente terão origens éticas ou sociológicas baseadas na 

avaliação do custo e dos benefícios da sonegação. 

Pode-se afirmar que o Planejamento Tributário é um estudo sobre as 

alternativas para a diminuição da carga tributária por meio de formas legais, 

garantindo maior lucratividade ao negócio, além de favorecer a geração de novas 

vagas de emprego. Através dele, torna-se mais fácil realizar projeções quanto aos 

custos e despesas da organização, identificar o melhor regime tributário de acordo 
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com sua atividade e porte garantindo os melhores benefícios previstos em lei. Dessa 

forma, quanto mais aprofundado o estudo realizado, melhores serão os resultados 

obtidos e menores serão os riscos de ocorrência de evasão fiscal. 

A partir do estudo realizado verificou-se que a partir da fundamentação de leis 

e normas para a aplicação da elisão que quando não interpretadas e atendidas as 

técnicas e orientações jurídicas, a elisão fiscal praticada pelas empresas em seu 

planejamento tributário pode ser caracterizada como sonegação fiscal e 

consequentemente não estará amparada legalmente com seus deveres. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 



 533 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Legislação Tributária é estabelecida pelo Código Tributário Nacional – CTN, 

sancionado pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Compreende um conjunto 

de normas que discorrem sobre os tributos e seus aspectos de forma geral, seja por 

meio de leis, tratados, convenções, decretos ou normas complementares (GASPAR 

et al., 2017).  

A legalidade tributária é estabelecida no Brasil desde a criação da 

Constituição Republicana de 1.891 e posteriormente a Constituição Federal 

Brasileira de 1.988, em seu artigo 150, inciso I, devendo ser obedecido 

obrigatoriamente pelo Estado e pelos legisladores, buscando garantir transparência 

ao contribuinte quanto à forma de imposição das normas, assim como dos tributos 

(JOBIM, 2008). 

No contexto da legislação tributária, entende-se por fato gerador uma situação 

de fato que visa o fator econômico, com o qual atinge a capacidade do sujeito 

passivo (pessoa obrigada ao pagamento) com a finalidade de tributação. Sendo 

assim, o fato gerador baseia-se na junção de condições suficientes para gerar 

efeitos da situação jurídica ou de fato, ou seja, o surgimento da obrigação tributária 

propriamente dita (RIBEIRO, 2017). 

A legislação distingue as obrigações tributárias em principal ou acessória, 

conforme previsto na redação do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Dessa 

forma, tem-se a obrigação principal com a ocorrência do fato gerador, objetivando o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A obrigação acessória por sua vez, 

deriva da própria legislação tributária, objetivando as prestações, sejam elas 

positivas ou negativas, com finalidade informativa de fiscalização e arrecadação, de 

forma que sua inobservância poderá ser convertida em obrigação principal 

decorrente de penalidade pecuniária (BRASIL, 1966). 

Concomitante à existência da legislação e das obrigações tributárias 
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existentes relacionadas a um fato gerador, temos o tributo. O Código Tributário 

Nacional em seu artigo 3º institui o conceito de tributo (BRASIL, 1966. p.59): 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

Diante do conceito exposto, tributo é, portanto, uma obrigação imposta pelo 

Estado através da criação de uma lei, ao qual o sujeito passivo deverá dispor de 

certa quantia em dinheiro para o pagamento do mesmo, em decorrência de um fato 

gerador lícito por ele praticado, como por exemplo na venda de mercadorias. Tais 

fatores são regulamentados pela Legislação Tributária, e o não cumprimento do 

disposto em tais normas acarretará em sanções e penalidades ao sujeito (SEHN, 

2009). 

O Sistema tributário nacional origina-se dos conceitos da legislação tributária, 

que por meio da Constituição Federal produziu alterações no sistema, tais como 

quantidade, aplicação dos tributos e distribuição da arrecadação para União, 

Estados e Municípios, que no momento atual vem ocasionando uma reforma 

tributária, em razão de não ter concordância entre os governantes do repartimento 

dos valores arrecadados (OLIVEIRA et al., 2003). 

O autor supracitado menciona que os elementos fundamentais da obrigação 

tributária são, a lei como principal membro da obrigação, originando os tributos e 

determinando a sua forma de cobrança assumindo um sistema jurídico com 

diferentes formas de expressão impostas pela constituição; o objeto como segundo 

elemento representando as obrigações que o contribuinte deve respeitar e cumprir, 

conforme as determinações da lei, sobre tudo o contribuinte tem o dever do 

pagamento dos valores devido em dinheiro e multa pelo não cumprimento da 

obrigação imposta, e o fato gerador como último elemento que define em lei a 

situação como necessária e capaz para sua ocorrência, originando o fato que 

provoca a obrigação do tributo. 

Para Sehn (2009) a União, os Estados, o Distrito federal e os municípios não 

têm o poder de criar tributos sem exercer a competência tributária, subordinada por 
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regras e princípios impostas claramente pela constituição federal, do qual cumpre os 

de maior relevância. 

Para definir as relações jurídicas e suas normas é definida a ligação entre o 

fisco e o contribuinte, onde o direito tributário é um composto de normas e regras 

que estabelecem autoridade entre o estado, no seu poder de impor os tributos, e os 

contribuintes em sua competência sujeitos a cumpri-los (COTRIM, 2009). 

De outra forma existem inclusive as limitações constitucionais ao poder de 

tributar onde o exercício por competência tributária não é absoluto. O conflito de 

interesses entre o cidadão e a comunidade, ademais interesses entre a própria 

entidade restringido pela constituição federal, entendendo como limitação toda 

restrição imposta pela constituição consagradas principalmente nos fundamentos 

constitucionais tributários, como o princípio da Legalidade, isonomia, irretroatividade, 

anterioridade, proibição do fisco, liberdade de tráfego, imunidades e por fim outras 

limitações estabelecidas nos artigos 150 a 152 da constituição federal (SABBAG, 

2009). 

O tributo, portanto, trata-se da obrigação de pagamento ao Estado em moeda 

corrente, com o qual não há como optar-se por ele, mas sim submeter-se uma vez 

que possui caráter compulsório. Dessa forma, a prestação pecuniária tem por 

finalidade a arrecadação de recursos para o Estado. Apesar de não possuir caráter 

punitivo, o fato de abster-se da obrigatoriedade de pagamento acarretará em multa, 

penalidade essa advinda do descumprimento de uma obrigação tributária instituída 

em lei (SABBAG, 2009). 

Somente poderão ser cobrados os tributos mediante a existência de uma 

norma jurídica com força de lei que o tenha previamente definido e estabelecendo tal 

obrigação. O Estado por sua vez, não possui a liberdade de escolher o melhor 

momento para a cobrança do tributo, uma vez que a lei que o institui já estabelece 

todos os atos a serem seguidos para o cumprimento das obrigações, sendo que a 

natureza jurídica específica do tributo será constituída pelo fato gerador da referida 

obrigação (OLIVEIRA et al., 2003). 
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Conforme Sehn (2009) o tributo pode ser definido como uma obrigação de 

pagamento de uma certa quantia em dinheiro ao Estado, pela ocorrência de um fato 

lícito, previamente definido em lei, fato esse denominado fato gerador, que 

independe da vontade do sujeito e que não constitua sanção por ilicitude. Os tributos 

poderão ser divididos em cinco espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

empréstimo compulsório e contribuições especiais; diferenciadas pelas 

características do fato gerador e outros elementos em particular, como a destinação 

do produto da arrecadação e pelo fato de ser ou não restituível, ou seja, se o 

contribuinte poderá reaver ou não uma parte paga por ele. 

A elisão fiscal é considerada uma economia de impostos permitida pela lei, 

mesmo que não seja desejável pelos legisladores. É realizada por meio de procedi-

mentos voltados a minimização da responsabilidade da empresa, levando-a a eco-

nomia e, por conseguinte, maiores lucros. Dessa forma, caracteriza-se a elisão fiscal 

a partir de ações relacionadas à veracidade da base tributária declarada, juntamente 

com a aplicação do cálculo correto das obrigações e dos pagamentos das mesmas 

nas quantias e prazos devidos (SIQUEIRA e RAMOS, 2005). 

Segundo De Lima (2006), a elisão fiscal é uma maneira de evitar o ônus tribu-

tário antes da efetivação do fato gerador, de forma lícita, aproveitando-se das imper-

feições existentes a nível legislativo. O resultado esperado da aplicabilidade da eli-

são sempre será a redução do pagamento dos impostos, maximizando lucros e tor-

nando a empresa mais competitiva no mercado, consequentemente alavancando a 

economia. Além disso, é previsto que o contribuinte consiga optar pela conduta que 

seja mais atrativa no âmbito da tributação. 

Moreira (2003) complementa o conceito imposto por Siqueira e Ramos (2005) 

e Lima (2006) incluindo que os atos lícitos decorrentes da elisão são realizados an-

tes da incidência do tributo, provocando a economia legítima, sendo esta por meio 

do impedimento do fato gerador ou submetendo o contribuinte à exclusão da abran-

gência da norma por meio de benefícios fiscais, podendo ser ainda pela simples di-

minuição do tributo devido, possível a partir da existência de lacunas e/ou deficiên-

cias no âmbito do direito tributário. 
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A elisão pode ser adotada por pessoa física, sendo mais usual para pessoa 

jurídica e pode assumir duas formas distintas: Elisão induzida pela lei e Elisão por 

lacuna na lei. Na forma introduzida pela lei, a própria norma jurídica propõe situa-

ções para a redução da tributação incidente sobre as empresas, desde que essas 

atendam à uma série de regras, normalmente a favor do interesse nacional ou regi-

onal, como é o caso das isenções oferecidas as empresas que se instalam em regi-

ões pouco desenvolvidas do país. A elisão por lacuna na lei proporciona certa resis-

tência do Fisco, uma vez que, como o próprio nome refere, utiliza de brechas e fa-

lhas legislativas para a obtenção da redução da carga tributária (MOREIRA e TÔR-

RES, 2003). 

Martins e Dantas (2010) afirmam o disposto pelos demais autores supracita-

dos, afirmando ainda que a elisão fiscal é um componente chave para o desenvolvi-

mento de um planejamento tributário adequado, pois a partir dos atos de elisão, a 

empresa (em qualquer que seja seu regime tributário) ou pessoa física poderão evi-

denciar a redução do custo tributário imposto pelas normas e leis tributárias, seja 

pela anulação, redução ou adiantamento do ônus fiscal decorrentes da existência do 

fato gerador do mesmo. 

Em contrapartida, a sonegação ou evasão fiscal tem como objetivo ocultar ou 

omitir informações para o não pagamento de impostos e taxas. Sonegação fiscal 

representa fraude por meio da utilização de formas que descumpram propriamente a 

lei fiscal, levando o sujeito a favorecer a si exclusivamente ou a terceiros pela 

realização do ato. Dessa forma é ilegítima ao direito tributário, prevendo multas e 

punições conforme o direito penal (ZANLUCA, 2013).  

Conforme a lei n° 4.729, de 14.07.1965 – DOU de 19.07.1965, o crime de 

sonegação fiscal se constitui de toda e qualquer forma de omissão, seja parcial ou 

total de informações que podem ter intenção do não pagamento de impostos e 

taxas, que ou qualquer outro tipo de obrigações instituídas em lei. 

Julga-se sonegação fiscal a pratica da ocorrência do fato gerador ilegal do 

contribuinte, da qual se emprega formas de defesas em lei como simulação, fraude 
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ou qualquer outro artifício com a finalidade de abster-se do pagamento de impostos. 

Simulação e Fraude são conceitos instituídos do Direito Civil que, para melhor 

entendimento, consiste do ato de simular e fingir a realidade, onde a prática esconde 

a real intenção de disfarçar a realidade tratando-se de uma afirmação enganosa de 

vontade (VENOSA, 2003). 

Com o mesmo raciocínio o autor supracitado, complementa que fraude está 

presente não só na sonegação fiscal, mas na vida em comum em sociedade e no 

direito, juridicamente a fraude é real e verdadeira, mas com proposito de prejudicar 

as pessoas ou burlar a lei. 

De acordo com De Lima (2006) evidencia-se a sonegação como dissimulação 

do pagamento do tributo após o fato de origem. O sujeito sabendo da 

responsabilidade e obrigatoriedade tributaria gerada, encontra uma forma de simular 

ou fraudar com intuito de não realizar e/ou diminuir o pagamento, levando-o a 

praticar a evasão, privando a União, Estados e Municípios do direito do recebimento 

evidenciado diante do fato gerador, ou seja, é definida como ilícita. Muitas vezes 

ocorre a sonegação por ignorância ou por imprudência do contribuinte, seja ele 

pessoa física ou jurídica responsável pelas informações declaradas e pagamento 

dos impostos. 

Dos Santos (2009) afirma que as condutas culposas são dignas das 

penalidades evidenciadas em leis, por ferir os valores da sociedade preservados 

pelo Direito penal ou pela violação das obrigações fiscais, determinando assim o 

mau funcionamento de um planejamento tributário. Tais comportamentos por recurso 

ilícito procuram burlar o pagamento dos impostos, provocando danos constitucionais 

e jurídicos que integram a sonegação fiscal. Deste modo, as atitudes fraudulentas 

passíveis de classificação ilícito penal fiscal, são considerados graves formas de 

evasão fiscal. 

A Sonegação fiscal é muito frequente e usual em diversos países, 

principalmente nos que se desenvolveram economicamente e possuem carga 

tributária maior, encorajando as pessoas a recorrer a práticas ilegais para se 
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manterem ativas no mercado. Já em países em desenvolvimento onde as cargas 

tributárias por meio de incentivos do governo são mais baixas, as pessoas sonegam 

com objetivo de aumentar seus ganhos (CLEMENTE e LÍRIO, 2017). 

O Planejamento Tributário é a maneira de fazer com que a empresa tenha 

economia de tributos por meio da escolha de ação, não simulada antecedente ao 

fato gerador pretendendo a contenção direta ou indireta dos tributos. É a busca das 

alternativas de eliminação de forma legal da carga tributária, isto é, identificar 

oportunidades que são menos onerosas que outras. Assim cabe ao contribuinte 

adequar-se a opção que mais lhe interessa (CHAVES, 2017). 

Realizar o Planejamento Tributário não é exclusivamente um privilégio 

assegurado na Constituição Federal, mas sim um dever legal estabelecido pelo 

artigo 153 da Lei nº 6.404/1976: “Art. 153. O administrador da companhia deve 

empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem 

ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”. 

De acordo com Oliveira (et al., 2003) o planejamento deve ser revisado para 

determinar estratégias para atingir seus propósitos de forma eficaz, tendo em vista 

um conhecimento preparatório da entidade, como seu campo de atuação, negócio 

explorado, sistema contábil praticado e as características das operações das contas 

de todas as naturezas da empresa, por fim, verificar todas as condições e variáveis, 

vinculando a legislação tributária favorável pretendendo estabelecer a importância 

do planejamento. 

Segundo Mamede e Gladston (2015, p. 129): 

O planejamento fiscal, patrimonial e societário deve começar pela 
compreensão da realidade vivida pela empresa e seus sócios, 
compreendendo suas estruturas, sua atividade para assim, antever seus 
desafios e possibilidades.  

O autor supracitado entende que o planejamento tributário é uma concepção 

em desenvolvimento, originando-se de uma circunstância dada, que é comum e 

assimilada, indicando uma nova situação favorecendo a entidade maior 

competitividade fiscal. 
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Existem tipos de tributações e apuração da pessoa jurídica, onde a legislação 

impõe regras por opção ou determinação legal. As empresas que são constituídas 

por fins lucrativos utilizam mecanismos para apuração de Imposto de Renda e 

demais tributos, tendo que se enquadrar em regimes tais como o Simples Nacional, 

Lucro Presumindo, Lucro Real (MARTINS E DANTAS, 2010). 

Martins e Dantas (2010) explicam que o Simples Nacional tem por finalidade 

proporcionar tratamento especial para as microempresas e empresas de pequeno 

porte e através dessa modalidade de tributação o recolhimento dos tributos é feito de 

forma simples e unificada.  

A Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 apresenta a 

definição de microempresas e empresa de pequeno porte (BRASIL, 2006, s/n): “II - 

no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). ” 

As micro e pequenas empresas são um grupo de grande expressividade na 

economia brasileira. Para que elas possam concorrer no mercado igualmente com 

as empresas de grande porte, a opção pelo Simples Nacional proporciona uma 

redução das obrigações tributárias a partir da simplificação das declarações e da 

escrituração fiscal, eliminação de obrigações acessórias e alíquotas reduzidas para 

o pagamento dos tributos a serem recolhidos em guia única, favorecendo a 

competitividade. Dessa forma, o Simples Nacional é um meio de economia de 

tributos e uma manobra para manter as pequenas empresas no mercado com 

resultados que seriam dificilmente atingidos se tributadas pelo lucro real ou 

presumido (PAES, 2014). 

Já o Lucro Presumido é um modelo optativo pelas empresas, onde presume-

se o lucro a ser tributado trimestralmente e tem como característica os percentuais 

específicos para recolhimento de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Essa categoria visa a 

simplificação do IRPJ e CSLL, além da arrecadação cumulativa do PIS e da COFINS 

(MARTINS e DANTAS, 2010). 
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Conforme o Decreto Nº 3.000, De 26 de Março de 1999, (BRASIL, 1999, s/n):   

Art. 516.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário 
anterior, tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a 
dois milhões de reais multiplicado pelo número de meses de atividade no 
ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo 
regime de tributação com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, de 1998, 
art. 13). 

Para as micro e pequenas empresas optar pelo Lucro Presumido pode ser 

uma boa saída para livrar-se da limitação de faturamento imposta pelo regime do 

Simples Nacional, uma vez que a alíquota não se altera para o lucro presumido, 

independentemente do valor faturado (COSTA et al., 2008). 

Conforme Capucio (2017) optar pelo regime tributário Lucro Presumido pode 

proporcionar melhores resultados para a empresa quando o lucro efetivo 

apresentado for maior que o lucro presumido definido para a atividade realizada, 

ocorrendo a redução dos valores pagos referentes a IRPJ e CSLL, além disso, 

possui alíquotas menores de PIS e Cofins e o cálculo dos impostos é mais simples 

quando comparado a forma de apuração do Lucro Real. 

O Lucro Real tem a forma de tributação mais ampla, podendo ser apurada 

trimestralmente ou anualmente fundamentado no lucro líquido contábil, podem optar 

por esse regime qualquer pessoa jurídica que tenha emitido o primeiro recolhimento 

tributário (MARTINS e DANTAS, 2010).  

De acordo com o artigo nº 14 da Lei nº 9.718/98, art. 14 (BRASIL, 1999, s/n): 

Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 
 I - Cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de 
vinte e quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do 
período, quando inferior a doze meses; 

No regime tributário Lucro Real, os impostos federais serão apurados de 

acordo com o lucro líquido contábil, podendo ser ajustado pelas adições, exclusões 

e compensações autorizadas pelo Regulamento do Imposto de Renda. O 

recolhimento do PIS e da Cofins deverá ser mensal enquanto o IRPJ e a CSLL 

poderão ser recolhidos anual ou trimestralmente.  Apesar de a apuração do lucro 

real envolver uma alta complexidade no desenvolvimento das rotinas contábeis e 

tributárias, as empresas podem creditar-se dos tributos sobre as compras, assim 
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como de custos diretos, proporcionando uma redução da carga tributária (SANTOS e 

OLIVEIRA, 2008). 

Diante disso, faz-se necessário estar preparado com todas as informações 

tributárias da organização, para que os gestores elaborem estudos com 

comparações e planejamentos quanto ao regime tributário a praticar, tornando-se 

ferramentas que objetivam maior competitividade com a redução lícita do custo 

tributário (MARTINS e DANTAS, 2010). 

É importante ressaltar que a contabilidade conecta-se com o direito, sendo 

que ambos são complementares em fins jurídicos e sociais. Sendo assim, para pos-

sibilitar a realização de um planejamento tributário, é imprescindível o conhecimento 

a respeito das normas impostas pelo Direito Tributário aplicadas pela União e entes 

federativos, contidas no Sistema Tributário Nacional. O contabilista, portanto, deverá 

obedecer as normas e princípios da Contabilidade e a legislação tributária a que se 

refere os registros contábeis e fiscais ao qual são decorrentes do fato gerador do 

tributo de acordo com a atividade realizada pela empresa (SANTOS e PINHEIROS, 

2016). 

Para a elaboração de um planejamento tributário adequado é necessário ter 

acesso às informações da empresa para que seja efetuado uma análise dos regis-

tros referentes aos custos, despesas, receitas e patrimônios. Durante a realização 

da análise dos documentos, o profissional deverá observar se estão sendo obedeci-

dos os princípios contábeis definidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

considerando o regime tributário ao qual a empresa optou. Na ausência de tais re-

quisitos, podem ocorrer registros equivocados e em desacordo com a legislação vi-

gente, tornando o planejamento ineficaz além de deixar a empresa sujeita a sanções 

diante de uma fiscalização dos órgão competentes (DA CONCEIÇÃO LOURENÇO 

et. al, 2013). 

Para não tornar o planejamento ineficaz, Chaves (2017) partilha o aproveita-

mento de algumas ferramentas, tais como a utilização da Legislação Tributária, as 

documentações, livros contábeis, fiscais e as guias de recolhimentos e declarações 
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que são responsabilidades específicas de cada contribuinte, além de exigir uma 

completude de conhecimentos, particularmente jurídico e contábil. O advogado por 

ter entendimento jurídico da legislação tributária, permite o reconhecimento das pos-

sibilidades de redução da carga tributária e o Contabilista, pelo domínio da legisla-

ção fiscal, possibilita a análise do método operacional dos fatos geradores de tribu-

tos.  

Uma das orientações mais utilizadas para as micro e pequenas empresas 

brasileiras é a realização do planejamento com base em análises comparativas entre 

os regimes tributários existentes, sendo eles: Simples Nacional, Lucro Presumido e 

Lucro Real. Nessa situação o contabilista analisa qual a melhor opção para a insti-

tuição ponderando-se a apuração dos tributos, ou seja, é analisado a maneira mais 

vantajosa, em termos financeiros, de apuração dos impostos. O resultado dessa 

análise tem por finalidade oferecer ao gestor da empresa qual o regime tributário 

que melhor se adapta às particularidades de sua empresa oferecendo-lhe a redução 

do ônus tributário almejada, considerando alguns fatores como: atividade fim, recei-

tas e despesas (CARVALHO et. al, 2015). 

Complementando o disposto pelo autor supracitado, Corrêa (2006) discorre 

sobre a legislação tributária que oferece a oportunidade de escolha do regime tribu-

tário às empresas, a partir dos limites e das condições estabelecidas em lei, para a 

apuração dos tributos. Dessa forma, conhecer os regimes tributários existentes tor-

na-se essencial para o sucesso do planejamento tributário.  

O Simples Nacional proporciona a simplificação do pagamento dos tributos e 

contribuições sociais, que ocorre de forma unificada por meio do Documento de Ar-

recadação do Simples Nacional (DAS). Além disso, as alíquotas são reduzidas defi-

nidas de acordo com a atividade e dispostas em tabelas de acordo com a receita 

acumulada nos 12 meses anteriores, sejam elas: comércio (Anexo I), indústria (Ane-

xo II) ou prestação de serviços (Anexo III, IV e V). A alíquota é aplicada mensalmen-

te de acordo com o faturamento da empresa. Por esse fato, o Simples Nacional re-

presenta a melhor alternativa para economia fiscal para as micro e pequenas em-

presas (Idem). 
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A Lei Complementar nº 155 de outubro de 2016 altera a Lei do Simples Naci-

onal (Lei Complementar nº 123/2006) proporcionando uma margem maior de fatu-

ramento para as micro e pequenas empresas, passando ao limite de receita bruta 

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), sendo 

que, quando ultrapassados R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) o 

ICMS e ISS passam a ser recolhidos separadamente. Dessa forma, é possível que a 

empresa se beneficie das vantagens do Simples Nacional obtendo um faturamento 

mensal maior. A Lei Complementar trouxe outras mudanças com efeito a partir de 

janeiro de 2018, como por exemplo a alteração do método de cálculo do imposto 

mensal com novas alíquotas e tabelas de seus anexos, fato que torna necessário a 

readaptação de planejamentos anteriores e novos estudos para que as empresas se 

adaptem às mudanças (BRASIL, 2016). 

Quando a receita da empresa ultrapassa os limites do Simples Nacional, ou 

mesmo quando a atividade da empresa proporciona uma tributação maior, o Lucro 

Presumido torna-se a melhor opção, pois, os tributos são calculados a partir de uma 

presunção de lucro de acordo com a atividade da empresa, de modo que sua apura-

ção estará baseada em um percentual fixo. Sendo assim, a empresa que obter um 

lucro superior ao percentual de presunção estará pagando menos impostos. O Lucro 

presumido proporciona ainda uma simplificação da apuração do IRPJ e da CSLL, e 

os percentuais de PIS e Cofins são reduzidas (se comparados ao lucro real) favore-

cendo na redução dos custos tributários (CORRÊA, 2006). 

Além disso, o lucro presumido pode utilizar crédito fiscal de ICMS, pelo princí-

pio da não cumulatividade, dessa forma o valor pago anteriormente de ICMS será 

compensado no ICMS devido decorrente das vendas da empresa. Esse fator pode 

ser uma tática fundamental para que as empresas consigam diminuir o ônus tributá-

rio existente, principalmente para as empresas que tem como atividade principal a 

indústria e o comércio, pois os créditos advêm das compras de matérias primas ou 

mercadorias para revenda (MARTINS e BONADIO, 2017). 

O regime Lucro Real somente será benéfico para uma empresa bem estrutu-

rada que consiga realizar uma análise prévia dos resultados que serão obtidos ao 
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final do exercício, pois assim como o nome sugere, os tributos são calculados sobre 

o lucro líquido apresentado pela empresa, de acordo com a Demonstração do Resul-

tado do Exercício (DRE). Caso a empresa evidencie prejuízo ao final do exercício, 

não terá que efetuar nenhum tipo de recolhimento de IRPJ e CSLL, desde que os 

registros estejam corretos e de acordo com as normas contábeis. Ainda como estra-

tégia para o planejamento da empresa, o lucro presumido pode utilizar créditos de-

correntes do ICMS, do PIS e da Cofins favorecendo para a melhoria dos resultados 

(CORRÊA, 2016). 

Segundo a Lei complementar nº 104/2001 alterou o artigo 116 do CTN em 

seu parágrafo único (BRASIL, 2001, s/n):  

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obriga-
ção tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária. 

Por meio desta lei complementar, Estrella (2001) expressa que o direito brasi-

leiro adquiriu seu modelo próprio de antielisão, adicionando um formato amplo no 

código tributário nacional, permitindo a qualquer ente federativo a elaboração de 

processos, ou seja, utilizar uma jurisprudência para se ajustar em cada ocorrência. 

Diante disso, pode-se classificar as técnicas e orientações jurídicas no plane-

jamento tributário em três categorias: o conservador, moderado e agressivo. O 

agressivo age de forma rápida com base na interpretação do Código Tributário Na-

cional, no fato não aprovado na lei ordinária e sem adentrar com requerimento judi-

cial, e em casos de autuação utiliza de recursos administrativos e se relevante judi-

cial. No caso do Moderado é empregada a boa pratica e afinidade com as leis, em 

casos de qualquer modificação polemica em seus processos contábeis e fiscais, rea-

liza uma consulta ao ente competente em procura dos seus direitos. O Conservador, 

por fim, é aquele que aplica a lei ordinária na integra e não faz qualquer alteração 

por interpretação em seus procedimentos (CHAVES, 2017). 

O Planejamento Tributário está voltado à visão gerencial, podendo aplicar-se 

a qualquer tipo de pessoa, seja ela física ou jurídica, desde que voltado a redução 

dos custos tributários por meio de procedimentos lícitos (denominado elisão fiscal). 
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Desta forma, consiste em um método gerencial de avaliação das operações que 

acarretarão em obrigações fiscais e encargos tributários, que de modo preventivo, 

ou seja, antes da ocorrência do fato gerador, possibilitarão a anulação, adiamento, 

redução do ônus fiscal (MARTINS e DANTAS, 2010). 

Segundo Oliveira et. al (2003) o Planejamento Tributário é um estudo sobre 

as alternativas para a diminuição da carga tributária por meio de formas legais, como 

por exemplo nas operações que possibilitam o aproveitamento de crédito tributário 

decorrentes dos chamados impostos não cumulativos (ICMS, IPI, por exemplo) as-

sim como as situações em que possa ocorrer o diferimento, ou seja, a postergação 

do recolhimento do imposto. 

De acordo com Moreira (2003), o Planejamento Tributário é um dever de to-

dos, principalmente dos administradores e gestores de empresas, uma vez que de-

vem zelar pelo patrimônio das mesmas, garantindo que a Fazenda Pública se apo-

dere de uma parcela mínima de seu capital, ponderando-se de meios lícitos para tal. 

O planejamento deve ser realizado por todas as empresas, garantindo maior 

lucratividade ao negócio, além de favorecer a geração de novas vagas de emprego, 

uma vez que quanto maior o lucro, maior será o investimento realizado pelos gesto-

res. Através da prática proporcionada pelo planejamento tributário, torna-se mais 

fácil realizar projeções quanto aos custos e despesas da organização, e identificar 

qual o melhor regime tributário para a empresa se enquadrar, podendo apropriar-se 

dos benefícios previstos em lei de acordo com a opção que melhor o atenda. Dessa 

forma, quanto mais aprofundado o estudo para a realização do planejamento da 

empresa, melhores serão os resultados obtidos e menores serão os riscos da ocor-

rência de evasão fiscal (VEZARO e OLIVO, 2015). 

As constantes mudanças na legislação tributária brasileira fazem com que 

ocorra o aumento da tributação para as empresas, tornando-as menos competitivas 

no mercado. Dessa forma, o Planejamento Tributário é uma forma de minimizar os 

custos, analisando-se a ação previamente para obtenção de resultados positivos 

para a empresa, pois é de extrema importância no cenário atual a minimização das 
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perdas e a maximização dos lucros (PEREIRA, 2017). 

O contabilista é de grande importância na realização do Planejamento Tribu-

tário podendo oferecer grandes oportunidades às empresas, pois a redução de cus-

tos proporcionado é a melhor estratégia para a obtenção de bons resultados frente 

ao mercado e diante da economia instável do país. Dessa forma, o contabilista deve 

utilizar de métodos lícitos para a redução do ônus tributário, que somente será pos-

sível a partir de um vasto estudo prévio aos fatos administrativos, efeitos jurídicos, 

fiscais e econômicos para que se alcance tal objetivo sem danos a pessoa (física ou 

jurídica) ou ao Fisco (OLIVEIRA et. al, 2003). 

Ainda conforme o autor supracitado, o Planejamento Tributário não se con-

funde com sonegação fiscal, pois o ato de planejar propõe a escolha de opções líci-

tas que resultarão na menor carga tributária. A sonegação, entretanto, utiliza dos 

meios ilícitos para omitir o recolhimento do tributo devido. Diante disso, um Planeja-

mento Tributário realizado de forma equivocada pode acarretar grandes danos às 

empresas, como a insuficiência de caixa, perda dos investimentos devido aos gastos 

não esperados e ficam sujeitos a sanções e multas impostas pelo Fisco. Portanto, o 

contabilista deve estar atualizado quanto as legislações envolvidas no tributo que se 

deseja reduzir para conseguir planejar com antecedência a melhor alternativa para 

as empresas realizarem suas operações fiscais de forma segura e correta sem in-

fringir a legislação vigente e com os menores ônus possíveis (OLIVEIRA et. al, 

2003). 

Para a realização do Planejamento Tributário é necessário que o contador 

tenha vasto conhecimento sobre as alternativas legais. Grande parte das 

alternativas previstas pelo Sistema Tributário Nacional e legislações que o compõe, 

são válidas apenas para as grandes empresas e variam de acordo com os valores 

envolvidos nas operações. Além disso, ao longo dos anos, o Fisco vem atualizando 

as legislações, eliminando dessa forma as brechas existentes para a redução do 

ônus tributário, sendo que um planejamento errôneo pode acarretar em evasão 

fiscal, caracterizando Crime de Sonegação Fiscal conforme previsto na Lei nº 8.137 

de 1990 (FABRETTI, 1999). 
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RESULTADOS 

 

O Brasil é um dos países que possuem a maior carga tributária do mundo. Is-

so ocorre através do recolhimento de inúmeros impostos, tributos, taxas e contribui-

ções estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Diante deste cenário, as empre-

sas brasileiras muitas vezes enfrentam dificuldades para se manterem ativas no 

mercado e alcançarem seu objetivo principal que é a obtenção de lucro ao final de 

cada exercício. 

O Planejamento Tributário surge como uma forma de auxiliar as pessoas físi-

cas ou jurídicas, a reduzir o ônus tributário decorrente dos tributos existentes na rea-

lização das atividades realizadas, sejam elas comerciais, industriais ou serviços. Ele 

é um direito garantido pela Constituição Federal e um dever dos gestores e adminis-

tradores das empresas. 

O Planejamento Tributário é um estudo prévio do cenário da empresa, ou se-

ja, é um estudo realizado antes da ocorrência do fato gerador do tributo, obedecen-

do o disposto nas leis que compõe o Sistema Tributário Nacional. Dessa forma, é 

possível reduzir ou mesmo evitar o ônus tributário, auxiliando positivamente a em-

presa na redução dos custos/despesas e aumento do lucro. 

Portanto, é um estudo das alternativas legais com o qual a empresa pode 

contar para reduzir a carga tributária. O planejamento pode ser aplicado através da 

escolha do melhor regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro 

Real), pelo aproveitamento de crédito de acordo com a opção realizada e atividade 

da empresa, dentre outros. 

Para a realização do Planejamento Tributário adequado é necessário que o 

profissional contabilista esteja atualizado no que diz respeito às normas e leis que 

regulamentam a atividade fim da empresa, uma vez que ocorrem alterações cons-

tantemente. Além disso, o contabilista precisa ter acesso aos documentos da em-

presa, como por exemplo Balanço Patrimonial e DRE. Uma vez familiarizado com o 
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perfil da empresa, o profissional poderá indicar o melhor regime tributário. 

Desta forma, o Planejamento Tributário deve ser visto como uma ferramenta 

gerencial que se efetuado corretamente auxilia na maximização dos resultados da 

empresa podendo colocá-la em evidência e aumentando sua competitividade no 

mercado. 

Faz-se importante ressaltar que o Planejamento Tributário deve ser frequen-

temente revisado principalmente em decorrência das constantes mudanças no âmbi-

to tributário e legislativo. Além disso, quando efetuado de forma equivocada, ele po-

de caracterizar crime de sonegação fiscal, podendo acarretar em sanções e multas 

às empresas. 

A elisão fiscal é utilizada como uma ferramenta de suporte, na qual o objetivo 

é proporcionar a competitividade e o aumento da margem de contribuição por meio 

da redução dos custos e despesas tributárias. Neste sentido, com o auxílio do plane-

jamento tributário a demanda das empresas que buscam a redução de tributos tem 

aumentando gradativamente. 

A elisão fiscal oferece uma economia de tributos por meios legais, ponderan-

do-se o regime tributário ao qual a empresa é optante, através da aplicabilidade cor-

reta dos cálculos dos tributos. É uma maneira de evitar o ônus tributário a partir do 

fato gerador, baseando-se na lei e/ou suas brechas para proporcionar meios de evi-

tar a existência do fato antes mesmo do seu acontecimento. 

 Quando o planejamento é eficaz, a elisão fiscal torna-se mais compreensível, 

uma vez que o conhecimento e o estudo das rotinas e das obrigações principais e 

acessórias são interpretadas e aplicadas para a não ocorrência de danos financeiros 

a empresa e maximização dos resultados positivos. 

A elisão é um alicerce para o desenvolvimento do planejamento, pois, quando 

bem fundamentada pode-se evidenciar a redução do custo tributário, obtenção de 

maior lucratividade e competitividade entre seus concorrentes. É, portanto, utilizado 

meios lícitos de escapar da tributação, aproveitando-se de falhas e lacunas da legis-
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lação. O contribuinte neste caso se planeja para obtenção de condutas e atitudes 

menos danosas financeiramente, levando em consideração os fatores que incidem 

sobre sua atividade econômica. 

Portanto, não há Elisão Fiscal sem planejamento. Quando determina-se em 

economizar tributos de forma lícita baseada na legislação tributária é necessário es-

tudo, conhecimento e boas práticas fiscais e contábeis. Isso leva a obtenção de re-

sultados eficientes com fundamentos juridicamente corretos para a empresa, pro-

porcionando o alcance das metas pretendidas. 

A sonegação fiscal é caracterizada pela ocultação ou omissão de informações 

para o não pagamento de impostos e taxas. Representa uma fraude realizada pela 

utilização de formas que burlam as leis fiscais, favorecendo o sujeito autor da fraude 

ou a terceiros. Dessa forma, sonegar significa simular e fingir a realidade, ocultando 

a real intenção constituindo uma afirmação enganosa de vontade. 

A lei nº 4.729 de 14/07/1965 trata do crime de sonegação fiscal, caracterizan-

do-a como toda e qualquer forma de omissão, seja parcial ou total de informações 

que podem ter intenção ou não do pagamento de impostos e taxas, advindas de 

qualquer outro tipo de obrigações instituídas em lei. Sendo assim, as condutas cul-

posas são dignas de penalidades evidenciadas em lei por ferir os valores da socie-

dade preservados pelo Direito Penal. 

A sonegação fiscal é muito frequente e usual em diversos países, principal-

mente nos que se desenvolveram economicamente e possuem carga tributária mai-

or. Tal fato encoraja as pessoas a recorrerem às práticas ilegais para se manterem 

ativas no mercado. Já em países subdesenvolvidos, onde as cargas tributárias ten-

dem a ser relativamente menores por incentivos governamentais, as pessoas sone-

gam com a finalidade de aumentar seus lucros. 

Poucas são as empresas que possuem vasto conhecimento das normas e leis 

que orientam suas atividades, embora as empresas e seus gestores tenham o dever 

de manterem-se constantemente atualizados. Pode-se então evidenciar a ocorrência 

de sonegação fiscal pelo desconhecimento das leis ou de sua má interpretação. 
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Para que a desinformação deixe der ser um fardo para as empresas, é necessário 

que os gestores busquem por profissionais qualificados para orientá-los quanto à 

aplicabilidade correta das leis em seus estabelecimentos. 

A Legislação Tributária é estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN), 

sancionado pela Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. Ele é composto por um con-

junto de normas que discorrem sobre os tributos e seus aspectos de forma geral. As 

normas e leis do CTN compõem o Sistema Tributário Nacional, com as quais institu-

em a quantidade, aplicação dos tributos e distribuição da arrecadação para os entes 

da União, Estados e Municípios. 

A legislação tributária está voltada à ocorrência do fato gerador. Entende-se 

por fato gerador uma situação que visa o fator econômico, atingindo a capacidade 

do sujeito passivo que é a pessoa obrigada ao pagamento, com a finalidade de tribu-

tação. Dessa forma, o fato gerador existe devido a junção de condições para gera-

ção do contexto jurídico ou de fato, acarretando na obrigação tributária. Como 

exemplo de fato gerador, pode-se citar a venda ou revenda de mercadorias com o 

qual a receita obtida será tributada de acordo com a legislação, gerando a obrigação 

tributária, ou seja, o tributo a pagar. 

A legislação tributária deve ser seguida e cumprida pelas empresas. Todo tri-

buto instituído em lei tem por finalidade a manutenção da máquina pública, devendo 

retornar ao contribuinte em forma de serviços, tais como saúde, educação e segu-

rança. 

Portando, o tributo é uma obrigação imposta através da criação de leis com o 

qual o sujeito passivo deverá dispor de uma quantia em dinheiro para efetuar o pa-

gamento do mesmo devido a ocorrência do fato gerador de forma lícita. O não aten-

dimento às normas dispostas acarretarão em sanções e penalidades contra o sujeito 

envolvido na ação. 

As pessoas jurídicas são os maiores contribuintes e devem possuir conheci-

mento da legislação tributária que abrange suas atividades, pois não podem alegar 

desconhecimento uma vez que as leis são de conhecimento público. A partir do co-



 552 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

nhecimento, as empresas poderão aplicar corretamente as regras instituídas para o 

recolhimento dos impostos e apresentação de documentos auxiliares através das 

obrigações acessórias. Além disso, o maior conhecimento proporciona o reconheci-

mento de oportunidades para a redução de tributos. 

As constantes mudanças exigem que as empresas e os profissionais envolvi-

dos estejam cada vez mais preparados e atualizados para que consigam cumprir 

com seus deveres de forma lícita, aplicando o disposto pelo Sistema Tributário Naci-

onal para o alcance das metas esperadas ao final de cada exercício. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou entender como o Planejamento Tributário surgiu 

como uma forma de auxiliar as pessoas físicas ou jurídicas a reduzir o ônus tributá-

rio decorrente dos tributos oriundos da realização de suas atividades, sejam elas: 

comerciais, industriais ou serviços. 

 Desta forma, o Planejamento Tributário deve ser visto como uma ferramenta 

gerencial que se efetuado corretamente auxilia na maximização dos resultados da 

empresa podendo colocá-la em evidência e aumentando sua competitividade no 

mercado. Faz-se importante ressaltar que o Planejamento Tributário deve ser fre-

quentemente revisado principalmente em decorrência das constantes mudanças no 

âmbito tributário e legislativo. 

Identificou-se que o planejamento tributário deve ponderar a Legislação Tribu-

tária estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN), sancionado pela Lei nº 

5.172 de 25 de outubro de 1966 com o qual estabelece os tributos e sua aplicabili-

dade.  

Verificou-se que os tributos somente existirão a partir de um fato gerador, isto 

é, uma situação que visa o fator econômico, atingindo a capacidade do sujeito pas-

sivo (pessoa obrigada ao pagamento) com a finalidade de tributação. Dessa forma, o 

fato gerador existe devido a junção de condições para geração do contexto jurídico 

ou de fato, acarretando na obrigação tributária. Portando, o tributo é uma obrigação 

imposta através da criação de leis, com o qual o sujeito passivo deverá dispor de 

uma quantia em dinheiro para efetuar o pagamento do mesmo devido a ocorrência 

do fato gerador de forma lícita. 

Ponderou-se como a elisão fiscal oferece uma economia de tributos por meios 

legais de acordo com seu regime tributário e cálculos dos tributos. Quando o plane-

jamento é eficaz, a elisão fiscal torna-se mais compreensível, uma vez que o conhe-

cimento e o estudo das rotinas e das obrigações principais e acessórias são inter-
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pretadas e aplicadas para a não ocorrência de danos financeiros a empresa e ma-

ximização dos resultados positivos. Portanto, não há elisão fiscal sem planejamento. 

Dessa forma, sonegar significa simular e fingir a realidade ocultando a real in-

tenção constituindo uma afirmação enganosa de vontade. A sonegação fiscal é mui-

to frequente e usual em diversos países, principalmente nos que se desenvolveram 

economicamente e possuem carga tributária maior. Pode-se então evidenciar a 

ocorrência de sonegação fiscal pelo desconhecimento das leis ou de sua má inter-

pretação. 

O presente artigo buscou entender se a elisão fiscal praticada pelas empresas 

em seu planejamento tributário poderia ser confundida com a sonegação fiscal, uma 

vez que as constantes mudanças da legislação tributária fazem com que as empre-

sas estejam sujeitas a erros em seu planejamento. Verificou-se que a partir da fun-

damentação de leis e normas para a aplicação da elisão que quando não interpreta-

das e atendidas as técnicas e orientações jurídicas, pode ser caracterizada como 

sonegação fiscal e consequentemente não estará amparada legalmente com seus 

deveres.  

Portanto, a elisão fiscal como ferramenta para o planejamento tributário é 

utilizada para proporcionar a redução do pagamento de impostos de forma legal, 

gerar maior competitividade e aumento dos lucros para as empresas.  
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As técnicas de contação de histórias: Um caminho para a formação do leitor 
 

RESUMO 
 
Despertar o interesse pela leitura não constitui uma tarefa fácil. O presente estudo visa mostrar a 
importância da contação de histórias para a formação de leitores, bem como propor técnicas e 
caminhos possíveis para o professor contar histórias em suas aulas, assim, o processo ensino e 
aprendizagem se torna mais significativo para o educando. Desse modo, pretende-se questionar e 
refletir sobre como a utilização das técnicas e recursos pode influenciar no processo de compreensão 
do ouvinte e na formação do leitor. Acredita-se que as histórias auxiliam na formação ética e cultural 
das crianças, assim nota-se a importância de desenvolver habilidades a fim de que seja assegurada 
uma boa performance durante a narração. Para contar histórias em sala de aula é necessário 
disposição e capacidade do professor, logo, as técnicas e recursos são ferramentas relevantes, pois 
assessoram o contador a transmitir a narrativa com maior intensidade, oferece inúmeras 
possibilidades de exploração e ainda favorece o ouvinte a receber a mensagem com maior amplitude. 
Cabe ao professor contador obedecer algumas condições e critérios pré-estabelecidos já que esses 
são pressupostos essenciais para a construção de vínculos com o ouvinte. Para a construção deste 
trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em obras de diversos autores, a fim de oferecer ao 
professor sugestões para a contação de histórias, além de contribuir para a formação de leitores.  
 
Palavras-chaves: 1. Contar histórias; 2. Formação de leitores; 3. Técnicas para contação; 4. 
Recursos.  
 
 

The techniques of storytelling: A path to the formation of the player 
 

ABSTRACT 
 
Awakening interest in reading is not an easy task. The present study aims to show the importance of 
storytelling for the formation of readers, as well as to propose techniques and possible ways for the 
teacher to tell stories in their classes, thus, the teaching and learning process becomes more 
meaningful for the learner. Thus, it is intended to question and reflect on how the use of techniques 
and resources can influence the process of understanding the listener and the formation of the reader. 
It is believed that stories help in the ethical and cultural formation of children, so it is important to 
develop skills in order to ensure a good performance during a narration. In order to tell stories in the 
classroom, it is necessary the teacher's disposition and capacity, so the techniques and resources are 
relevant tools, as they advise the accountant to transmit the narrative with greater intensity, it offers 
innumerable possibilities of exploration and even favors the listener to receive the message. It is up to 
the teacher to obey some conditions and pre-established criteria since these are essential 
assumptions for building links with the listener. For the construction of this work, a bibliographical 
research was carried out in works by several authors, in order to offer the teacher suggestions for 
storytelling, in addition to contributing to the formation of readers. 
 
Key-words: 1 .  Telling stories; 2 .  T raining of readers; 3 .  T echniques for storytelling; 4. 
Resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a importância de contar histórias para 

a formação de leitores, bem como apresentar algumas técnicas para a contação de 

histórias. 

Nesse sentido, Dohme (2013) afirma que despertar o interesse, prender a 

atenção de modo a oferecer cultura e informação com emoção, possibilita o 

desenvolvimento de uma formação harmoniosa da cidadania do amanhã. 

Segundo Abramovich (2009), é muito importante o “ouvir diversas histórias” 

para o desenvolvimento de qualquer criança, sendo esse o início da formação para 

tornar-se um leitor, por meio das histórias podem ainda encontrar soluções para 

conflitos internos, estimular a criatividade, proporcionar emoção e sentimentos e 

uma vasta possibilidade de crescimento e aprendizagem infantil. 

Logo, são relevantes o papel do contador de histórias na formação do leitor 

e as técnicas utilizadas para contação de histórias, o primeiro porque atua como 

modelo, e as técnicas porque auxiliam a contar histórias de forma mais atrativa. 

Dessa forma, objetiva-se refletir sobre como a utilização das técnicas de 

contação de histórias pode influenciar no processo de compreensão do ouvinte, 

bem como contribuir para sua formação. 
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RESULTADOS 

 

A importância de contar história para a formação de leitores 

 

Segundo Jolibert (1994), abordar a questão do aprendizado da leitura de uma 

forma única e em nível técnico parece ser uma visão fechada do que acontece 

quando uma criança aprende a ler, isto é, o ato de ler é um ato complexo, no qual a 

compreensão está associada ao cruzamento de vários eixos, ou seja, o leitor 

precisa estar atento ao conhecimento do próprio funcionamento do ato de ler, ter 

conhecimento linguístico do funcionamento da língua escrita e também não se 

esquecer de utilizar a teoria do aprendizado como referência. 

Algumas questões que auxiliam na reflexão: O que uma criança aprende? 

Quais as relações entre o aprender e o ensinar? Durante o encontro de uma criança 

com o escrito, deve ser observado como ocorrem as interações entre adulto, criança 

e coletividade, entre outros. Nesse sentido, Jolibert (1994, p.12) afirma: “Por isso é 

que não se trata primeiro de um inventário de Técnicas (mesmo que renovadas), mas 

sim de uma problemática global”. 

Nessa perspectiva, ensinar a ler exige uma busca incessante por estratégias 

efetivas e diversificadas (JOLIBERT, 1994). 

Jolibert (1994) traz razões fundamentais para colocar em andamento uma 

vida cooperativa nas escolas, para que os trabalhos sejam organizados e dirigidos 

por todos, adultos e crianças, a fim de que as crianças percebam que existe um 

sentido para sua presença na escola. Afinal, é na medida em que se vive num meio 

social sobre o qual temos a possibilidade de agir, discutir com os outros, decidir e 

realizar que são criadas condições de aprendizagem, referindo-se a todas, inclusive 

a da leitura. 

Jolibert (1994, p.13, grifo da autora) afirma que: “Nas aulas, ir em busca de 

uma vida cooperativa em que são administrados o tempo, o espaço, as regras de 
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vida, as atividades e os projetos nos quais são inscritas naturalmente situações de 

leitura “para valer”. 

Dessa forma, faz-se necessário que sejam promovidas mudanças de atitudes 

nas escolas, objetivando parar de infantilizar as crianças e assim subdesenvolvê-las 

(JOLIBERT, 1994). 

Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Europa, em relação 

ao ato lexical, chegou-se a conclusão de que ler é atribuir um sentido a algo 

escrito, sem necessidade de passar por intermediário, ou seja, a decifração e a 

oralização. Para tanto, ler resume-se em questionar algo escrito a partir de uma 

expectativa real, a partir de uma demanda social (JOLIBERT, 1994). 

Para Jolibert (1994 p.15, grifos da autora): 

 

Ler é ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa placa até um 
livro, passando por um cartaz, uma embalagem, um jornal, um panfleto, etc., 
no momento em que se precisa realmente deles numa determinada situação 
de vida, “para valer” como dizem as crianças. É lendo de verdade, desde o 
início que alguém se torna leitor e não aprendendo primeiro a ler... 

Sendo assim, quando se lê, simplesmente nos tornamos leitores, logo não há 

necessidade de decifrar o código escrito primeiro, para poder ler depois (JOLIBERT, 

1994). 

Jolibert (1994) afirma que não se ensina uma criança a ler, é ela própria que 

se ensina a ler, com ajuda do professor, dos colegas, dos pais e de outros leitores. 

Cabe à criança vencer seus obstáculos e avançar em suas aprendizagens, que 

ocorrem por meio de confrontos e proposições apresentadas pelos responsáveis 

pelo seu aprendizado. Dessa forma, ensinar não é apregoar ou pré-digerir, mas sim, 

ajudar alguém durante seu processo de aprendizagem. 

Segundo Jolibert (1994), é de responsabilidade do professor fazer com que a 

aula seja significativa, proporcionar as crianças situações de leitura diversificadas, 

fazer com que as crianças interroguem seus escritos à procura de sentido, a partir 

de indícios e análise. Ainda ajudar as crianças a esclarecerem suas próprias 

estratégias de leitura. 
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Jolibert (1994, p.14) afirma que: “Não se ensina uma criança a ler: é ela quem 

se ensina a ler com nossa ajuda e a de seus colegas e dos diversos instrumentos da 

aula, mas também a dos pais e de todos os leitores encontrados”. 

Todavia, percebe-se a necessidade de conduzir a criança, a situações de 

leitura diversificadas, mesmo que ela não tenha domínio total sobre o código, com o 

auxílio de um leitor mais experiente, a criança poderá ser capaz de ler antes mesmo 

de conhecer todas as letras (JOLIBERT, 1994). 

Nessa perspectiva, para Marafigo (2012), a leitura introduzida desde cedo tem 

o poder de formar bons leitores, uma vez, que a infância é o período mais 

adequado para isso. O desejo pela leitura ocorre por meio do contato com os livros, 

interação social e também de ouvir histórias. Para tanto, a criança precisa ser 

estimulada pelo adulto, que tem o papel de condutor para essa finalidade. Portanto, 

para inserir a criança no mundo da leitura o adulto deve ler para ela.  

Abramovich (2009, p. 14) afirma, sobre as histórias, que: “[...] escutá-las é o 

início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 

infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]”. Desse modo, ouvir histórias 

torna-se um importante subsídio na construção de conceitos e resolução de conflitos 

internos, já que a criança se assemelha com os personagens dos contos, 

mergulhando profundamente em sentimentos, memórias e imaginações.  

A leitura é um comportamento aprendido, portanto cabe ao leitor adulto 

mostrar à criança as escritas que circulam socialmente para que elas entendam seu 

significado e sua função social (MARAFIGO, 2012). 

Nesse sentido, o Referencial Nacional para a Educação Infantil – RCNEI, 

(1998) afirma que o contato com as práticas culturais mediadas pela escrita fazem 

com que as crianças percebam a diferença entre a fala e a escrita, uma vez que 

ambas são requisitos importantes para aprendizagem inicial da leitura. 

Entende-se que para a formação de leitores é necessário ir além do 

sentimento do desejo, é preciso ter atitude. Sendo assim, é de responsabilidade 



 565 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

tanto dos docentes quanto da família a busca pelo incentivo à leitura, bem como não 

é possível superar uma dificuldade com ações isoladas. A escola tem o papel de 

ensinar e a família o de educar, visto que há uma junção cujo objetivo é contribuir 

para um trabalho efetivo e eficaz (MARAFIGO, 2012). 

Partindo desse pressuposto é importante observar se a escola tem 

incentivado as crianças a leitura de uma forma prazerosa, ou se usam a leitura 

apenas para o cumprimento dos conteúdos, sem dar aberturas para que as crianças 

se aperfeiçoem e sintam prazer em ler e escrever. Como afirma Morais (1991, p.98). 

Ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser humano 
com o mundo. Lendo reflete-se e presentifíca-se na história. O homem, 
permanentemente realizou a leitura do mundo. Em paredes de caverna ou 
reconhecendo-se capaz de representação. Certamente, ler é engajamento 
existencial. 

Dessa forma, algumas estratégias de incentivo à leitura devem ser adotadas 

tanto pelos docentes, quanto pelas famílias, para que além de formar bons leitores, 

sejam promovidas também mudanças sociais (MARAFIGO, 2012). 

Maricato (2005), com base na leitura de Soares (2005), apresenta a 

importância da leitura na educação infantil já que as crianças lêem muito antes de 

serem alfabetizadas, e isso ocorre por meio das observações de figuras, de gestos 

de leitura de outros sem haver necessidade de decodificar palavras. As crianças 

podem construir uma relação prazerosa com a leitura, desde que sejam oferecidos a 

elas alguns requisitos, como o envolvimento em prática que as coloque em condição 

de manuseio. O cantinho da leitura, a roda para contação de histórias, brincadeiras 

com livros são algumas formas de colocar as crianças em contato com a leitura. 

Soares (2005, p.18) afirma que: “É preciso desmanchar essa ideia do livro 

como objeto sagrado; é sagrado sim, mas para estar nas mãos das pessoas, ser 

manipulado pelas crianças”. 

Sendo assim, o professor deve organizar um local aconchegante, que 

contenha uma diversidade de livros para que as crianças possam manuseá-los, 

tanto em momentos organizados ou espontâneos. A escola poderá ainda criar 

projetos de leitura envolvendo as famílias das crianças, favorecendo o interesse 
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pela leitura, a fim de contribuir com um sentido mais amplo e prazeroso para a 

criança, já que a leitura é um ato social e cultural (RCNEI, 1998). 

 

- Algumas técnicas e critérios que poderão auxiliar no ato de contar 

histórias 

 

Abramovich (2009) ressalta a importância de a criança ouvir histórias em 

qualquer idade, a fim de encontrar sugestões para solucionar questões internas. Ao 

ouvir histórias, a criança tem a possibilidade de conhecer outros lugares, tempos, 

outras culturas, bem como um universo de valores, enfim fazem inúmeras 

descobertas, além disso, as narrativas contribuem para o desenvolvimento de 

sentimentos importantes como: raiva, medo, irritação, tristeza, o bem-estar, alegria, o 

pavor, a insegurança, a tranquilidade, dentre outros. Segundo Abramovich (2009, 

p.14-15, grifo da autora). 

É ATRAVÉS DUMA HISTÓRIA QUE SE PODEM DESCOBRIR OUTROS 
LUGARES, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra 
ótica... É ficar sabendo História, Geografia, Filosofia, Política, Sociologia, 
sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de 
aula... Porque se tiver, deixa de ser literatura, deixa de ser prazer e passa 
a ser didática, que é outro departamento (não tão preocupado em abrir as 
portas da compreensão do mundo). 

 

Desse modo, contar histórias, além de nos transportar a outros mundos, 

também nos traz conhecimentos. De acordo com Coelho (1999, p. 12). 

Há quem conte histórias para enfatizar mensagens, transmitir 
conhecimentos, disciplinar, até fazer uma espécie de chantagem – “se 
ficarem quietos, conto uma história”, “se isso”, “se aquilo...” – quando o 
inverso é o que funciona. A história aquieta serena, prende a atenção, 
informa, socializa, educa. 

 

Nesse sentido, ouvir e contar histórias despertam sentimentos e 

conhecimentos, além de influenciar a criança a adquirir maior estabilidade para 

enfrentar conflitos comuns ao seu meio como afirma Dohme (2013): 

Por meio dos exemplos contidos nas histórias, as crianças adquirem maior 
vivência. O contato com os impulsos emocionais, as reações e os instintos 
comuns aos seres humanos e o reconhecimento dos fatos e efeitos causados 
por estes impulsos são exemplos de vida. (DOHME, 2013, p. 18) 
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Constata-se, por meio das asserções de Abramovich (2009), Coelho (1999) e 

Dohme (2013) que a história leva a criança ao mundo da imaginação, possibilitando 

uma aprendizagem de forma prazerosa e espontânea, sem a necessidade de um 

caráter didático. 

Vale ressaltar que as histórias são capazes de promover na criança diversos 

valores afetivos como: honestidade, alegria, amor, compartilhar, coragem, justiça, 

respeito, lealdade, tolerância, entre outros. É necessário ainda enfatizar os valores 

cognitivos como: o caráter, o raciocínio, a imaginação, criatividade, o senso crítico e 

disciplina, entre outros essenciais para a formação de um cidadão consciente 

(DOHME, 2013). 

Nesse contexto, as fantasias provocadas pelas histórias, além de ser um 

simples ato de passar o tempo, acabam se tornando uma importante ferramenta para 

ajudar na  formação  da  personalidade,  na  medida  em  que  possibilitam  fazer 

conjunturas, combinações, visualizações, isto é, as crianças absorvem conteúdos 

que as histórias difundem, com isso adquirem vivências e referências para montar 

seus próprios valores. De acordo com Dhome (2013, p.19): 

As histórias atuam como ferramentas de grande valia na construção 
desse senso crítico, porque por meio delas os alunos tomam 
conhecimento de situações alheias a sua realidade uma vez que podem 
“navegar” em diferentes culturas, classes sociais, raças e costumes. 

 

Sendo assim, quando a criança se apropria dos valores contidos em uma 

história ela tem capacidade de identificar aqueles que são essenciais para a sua 

formação (DOHME, 2013). 

A importância de saber contar histórias parece não ser reconhecida por alguns 

contadores, no entanto, Abramovich (2009) afirma que é relevante saber como se faz 

para contar uma história. Ao narrar uma história, deve-se transmitir ao ouvinte, 

emoção e confiança, o contador precisa demonstrar que está familiarizado com o 

texto, estar atento à pontuação, pausas e ainda perceber como o autor vai 

construindo as frases e as palavras, assim, quando surgirem situações adversas, 

saberá como lidar. Após o cumprimento desses critérios, ele estará preparado para se 

arriscar a fazer variações sobre o tema, já que os tem memorizado. 
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Vale ressaltar que, antes de iniciar a narrativa, algumas vezes, faz-se 

necessário estabelecer uma breve conversa, a qual poderá facilitar o entendimento 

do enredo, somente o suficiente para que as crianças se predisponham a ouvir a 

história, promovendo assim mais facilidade de identificar-se e integrar-se com a 

mensagem (COELHO, 1999) 

Abramovich (2009, p.15) afirma que: “Contar histórias é uma arte... e tão 

linda!!! É ela que equilibra o que é ouvido com o que é sentido, e por isso não é nem 

remotamente declamação ou teatro...... Ela é o uso simples e harmônico da voz” 

Nesse sentido, tão importante quanto o critério de seleção do livro, é que o 

contador conheça bem seus ouvintes, para que as histórias estabeleçam vínculos 

com os momentos em que estão passando, assim estará aproveitando o texto como 

um referencial que ajudará na resolução de conflitos inter e intrapessoais 

(ABRAMOVICH, 2009). 

 Ao considerar a contação de histórias como portadora de significados, ela 

não restringe seu papel ao entendimento. Logo, Dohme (2013, p.40) assevera que, 

para falar em público, mesmo que seja em situações informais, deve-se levar em 

consideração a importância da voz, ou seja, não se usa a voz da mesma forma que 

em uma conversa entre duas ou mais pessoas, afinal a voz está sendo usada para a 

comunicação. Portanto, dicção, volume, velocidade, tonalidade e vocabulário são 

elementos fundamentais para a boa compreensão de uma história. 

A dicção é frequentemente culpada quando uma mensagem é recebida 
de forma truncada, porque a não compreensão de uma palavra pode levar a 
não compreensão de toda a frase, e não entender uma frase pode 
prejudicar o entendimento de toda a história. (DOHME, 2013, p. 40). 

 

Desse modo, deve-se ter consciência de que a voz é um importante 

instrumento do narrador, para saber usá-la é necessário treino e dedicação (DOHME 

2013). 

Nesse sentido, Busatto (2012) afirma que a técnica de contar histórias para 

um grupo grande de crianças se difere de um grupo pequeno, ou seja, o volume da 

voz deve ser ampliado, a energia deverá atingir a todos simultaneamente, cabe 
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ainda salientar que não é possível individualizar a narrativa escolhendo um conto 

que atinja todas as crianças, mas o contador deve ficar atento e perceber o que 

mobiliza o grupo, propor um conto que possa atuar no conjunto, torcer para que 

cada criança consiga retirar do conto o que necessita naquele momento.  

Seja narrando para uma ou várias crianças é fundamental que se conte com 
o coração e, se falo desse segredo como primeiro da lista, é por considerá-lo 
premissa máxima para que o narrador tenha sucesso na sua proposta. 
(BUSATTO, 2012, p.47) 

Busatto (2012) afirma que, se desejamos que a narrativa atinja toda sua 

potencialidade é necessário narrar com o coração, pois primeiro o conto deve 

sensibilizar o narrador e em seguida o ouvinte, não importa se vai narrar para uma 

ou mais crianças, o envolvimento afetivo com a história narrada possibilita maior 

entrosamento ao narrador, além disso, o narrador terá maior visão da compreensão 

dos ouvintes, e assim terá condições de conduzir a narrativa alcançando as 

demandas. Sendo assim, Busatto (2012, p. 47-48) afirma que: 

Antes de sensibilizar o ouvinte o conto precisa sensibilizar o contador. A 
maneira como enxergamos o conto será a mesma maneira com que o 
outroirá vê-lo. Se o considerarmos uma mera distração e entretenimento, 
será assim que ele irá soar; porém, se acreditarmos que ele pode ser uma 
pequena luz lançada no nosso caminho, ele será ouvido como tal. 

 

Desse modo, entende-se que contar com o coração é acreditar numa 

educação onde também está presente o afeto visando não somente o conhecimento 

formal, mas o desenvolvimento do ser humano em sua plenitude (BUSATTO 2012). 

Já que estamos diante de uma experiência coletiva a autora salienta que o 

contador deve ter em mãos boas traduções, descarte os livros que trazem versões 

simplificadas e pobre em imagens verbais, porque são as imagens que nos 

aproximam dos personagens e ao seu estado de ânimo, como afirma Busatto (2012, 

p. 55): 

Esta é uma das características mais marcante do conto:  ter  seu texto 
sustentado por imagens que estimulam o imaginário, o qual vai construindo 
todo um contexto, a partir das formas, cores, sons e sensações presente no 
seu corpo. 

 

Portanto, parece-nos que a imagem é capaz de reativar o imaginário e de se 
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enriquecer com novas imagens. (BUSATTO, 2012) 

Por isso se faz necessário que evidencie quanto ao papel de cada elemento 

contido no texto para não deturbar suas verdadeiras intenções. Nesse sentido, é 

preciso fazer um estudo de cada conto a ser narrado, porque cada texto possui uma 

mensagem que nem sempre está explícita, já que diversas vezes encontramos 

significações nas entrelinhas do texto. (BUSATTO, 2012)  

Para que a narrativa seja viva é preciso que você também esteja vivo. 
Perceba cada passagem do texto, sinta-o como se fosse parte de você, 
como aquelas vivências fossem também suas. Ouça a sua voz. Isso irá 
contagiar o ouvinte. Não dá para almejar que um conto envolva as 
pessoas, se não estivermos de bom grado com ele, narrando cada detalhe 
com a intenção que lhe é própria, afinal as palavras podem comportar muito 
mais que o seu estrito significado. BUSATO (2012, p. 62) 

 

Assim, constatamos que o grande desafio está em antes de narrar um conto 

é tê-lo memorizado (Busatto, 2012). 

Nesta perspectiva, existe a necessidade de o contador conhecer o público 

envolvido, sendo que este possui características específicas que devem ser 

consideradas, como destaca Coelho (1999, p.14); “Dentre os vários indicadores que 

nos orientam na seleção da história, destaca-se o conhecimento dos interesses 

predominantes em cada faixa etária”. 

Apresenta-se na tabela a seguir, algumas orientações de Coelho (1999) 

referentes à escolha da história de acordo com a faixa etária e interesses da 

criança, sendo essas relevantes para o contador de histórias: 
 

Tabela I – Faixa Etária e Interesses 
 

 
 
 
 
Pré-escolares 

 
 
até 3 anos: fase pré- 
mágica 

 
 

 
3 a 6 anos: fase mágica 

 histórias de bichinhos, brinquedos, 
objetos, seres da natureza (humani-
zada) 

 histórias de crianças 
 

 histórias de repetição e acumulativas 
(Dona Baratinha, A formiguinha e a 
neve etc.) 

  histórias de fadas  
 
 
 
 

 
 

 
7 anos 

 histórias de crianças, animais e en-
cantamento 

 aventuras no ambiente próximo: fa-
mília, comunidade 

 histórias de fadas 
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Escolares 

 
8 anos 

 histórias de fadas com enredo mais 
elaborado 

  histórias humorísticas 

 
9 anos 

   histórias de fadas 
  histórias vinculadas à realidade 

 
10 anos em diante 

 aventuras, narrativas de viagens, 
explorações, invenções 

  fábulas, mitos e lendas 

(COELHO, 1999, p.15) 
 

A tabela, apresentada acima, além de esclarecer algumas dúvidas, direciona 

o contador para a escolha da história adequada para cada fase, porém, vale 

ressaltar que Coelho (1999, p.16) afirma que: “Evidentemente, não há rigidez nessa 

classificação, pois cada criança cresce com seu ritmo próprio”. 

Segundo Dohme (2013), após a escolha da história escrita, é importante se 

aprofundar buscando recursos disponíveis sobre outras formas de reprodução 

(audiovisual, por exemplo), pesquisando-a a fundo, pois é essencial conhecê-la para 

preparar a narração, fazer adaptações, escolher recursos auxiliares e a técnica mais 

conveniente a ser utilizada, pois, segundo Dohme (2013, p.26): “Para estudar uma 

história é preciso, em primeiro lugar, divertir-se com ela, captar a mensagem que nela 

está implícita e, em seguida, após algumas leituras, identificar seus elementos”. 

Sendo assim, é importante o contador levar em consideração os elementos 

influenciadores da trama. São eles: o enredo, personagens, ambiente, cenários, 

mensagem e conteúdo educacional, e também as fases da história: introdução, 

enredo, ponto culminante e o desfecho (DOHME, 2013). 

A identificação desses elementos norteará o contador possibilitando usufruir 

de pontos essenciais na história, sendo fundamental para a exploração na contação 

(DOHME, 2013). 

Faz-se necessário, que o narrador conheça bem os elementos pertencentes 

da história para verificar se todos os requisitos combinam entre si, no entanto, o 

essencial deve ser rigorosamente respeitado, porém, os detalhes se necessário, 

poderá fazer variações e adaptações, assim como escolher recursos e estratégias 

que poderão ser utilizados. Dohme (2013, p.27) afirma: “Se a versão original não 
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satisfizer todos os requisitos, caberá ao narrador complementá-la com alguma 

pesquisa ou mesmo com a sua imaginação”. 

Frequentemente, é relevante que a história seja apresentada na integra ao 

público, embora algumas vezes é imprescindível realizar mudanças ou alterações 

no texto de acordo com necessidades esporádicas, devendo alcançar seu objetivo, 

eis que se for muito extensa e detalhada, não prenderá a atenção do ouvinte e se 

for muito breve e sucinta não estimulará a imaginação, como afirma Dohme (2013, 

p.30): 

Pode acontecer que uma história tenha no seu enredo um excelente potencial 
para desenvolver determinado aspecto educacional ou valor ético, mas este 
não está claro na versão que temos à mão. À medida em que vamos 
estudando, isto irá aparecer e começa-se a visualizar a importância de 
reforçá-lo na narração que faremos. Assim, será lícito e desejável fazer a 
adaptação incluindo elementos capazes de enriquecer este aspecto, a fim de 
torná-lo mais evidente. 

 

Sendo assim, vale ressaltar que uma história quando não evidencia sua 

mensagem principal, cabe ao contador criar estratégias e técnicas com o objetivo de 

enfatizar a narrativa a fim de revelar o objetivo da história (DOHME, 2013). 

É relevante que o contador aproprie-se de uma ficha descritiva, de modo que 

a mesma o auxiliará para saber de toda trama, tendo com clareza na mente o 

esquema geral da história que será contada, ou seja, identificar os elementos 

contidos na história anotar as características das personagens e também fazer 

relatos breves de coisas que poderiam ser esquecidas. O ideal é que o contador 

esteja bem preparado para a narração, no entanto, se isso não for possível poderá 

recorrer a este recurso (DOHME, 2013). 

No bojo do estudo de uma história fica mais fácil visualizar que tipo de 

interação se pode ter com as crianças, bem como que atividades podem ser 

aplicadas após a apresentação, valorizando e potencializando os efeitos da 

história. Estas ideias devem ser registradas na ficha descritiva. Isto facilitará 

a tarefa de desenvolvimento de atividades na oportunidade em que a história 

for aplicada (DOHME, 2013, p. 30). 
 

A ficha descritiva é eficaz para a compreensão do contador, a qual abrange 

vários elementos, como, por exemplo: introdução, enredo, ponto culminante, 

desfecho, mensagem transmitida pela história, conteúdo acessório, valores 
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trabalhados na história, em que intensidade os objetivos educacionais são atingidos, 

narração simples, recursos auxiliares adequados a essa história, interação possível 

com os ouvintes e jogos, dinâmicas ou trabalhos manuais que podem ser utilizados 

antes ou depois da narração. O contador após registrar e arquivar as observações 

feitas durante o estudo da história terá em mãos um importante instrumento de 

pesquisa que vai nortear seu trabalho (DOHME, 2013). 

Portanto, constatamos que para a contação de histórias exigem-se técnicas 

para o contador que, antes de tudo, deve memorizar a história a ser contada, utilize 

melhor a voz, a expressão corporal, estimule a imaginação e conheça melhor o 

ouvinte de acordo com sua faixa etária. Assim, as técnicas são essenciais para a 

contação de histórias, a transmitir ao ouvinte valores, sentimentos, bem-estar, 

encantamento, bem como contribuem para formação dos leitores (COELHO, 1999). 

 

- Os caminhos para a contação de histórias 

 

Contar histórias é saber criar um ambiente de encantamento que permite aos 

ouvintes viajarem no maravilhoso mundo da fantasia, despertando suspense e até 

mesmo surpresas, o enredo e os personagens ganham vida, assim o uso de 

recursos fará com que o ouvinte vivencie estas emoções. Dohme (2013, p.48) 

afirma: 

[...] existe uma série de recursos que permitem às crianças viajarem no 
maravilhoso mundo da fantasia, reservado, em sua magnitude, 
exclusivamente a elas. 
Para nós, adultos, resta a oportunidade, quase um dever, de transportá-las a 
estas emoções. 

 

Ainda para Coelho (1999), contar história é uma arte que possui segredos e 

técnicas, que requerem certa vocação natural, porém, para se apropriar dessa arte, 

esse talento pode ser desenvolvido, aliás, essa é uma habilidade possível de 

florescer em todo educador, e em toda pessoa que se propõe a lidar com crianças. 
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Dessa forma, o contador poderá utilizar diversas técnicas como suporte, 

seguem alguns exemplos, conforme Dohme (2013). 

 Usar o próprio livro, apontando as figuras no momento da narração po-

de ser uma boa sugestão, já que durante a contação o narrador cria um elo entre 

ouvinte e livro. 

 Fantoches; são bonecos movimentados pelas mãos, no qual se utiliza 

a voz do operador e ainda podem ser usados de forma interativa com as crianças, 

elas mesmos manuseando-os. Vale lembrar que esse recurso é indicado para histó-

rias de média complexidade, bem como o público envolvido deve ser composto por 

poucas crianças a fim de que todas visualizem a narração. 

 Teatro de sombras: consiste na projeção de figuras em uma superfície 

opaca, as sombras dessas figuras é que ilustram a narração, as crianças ainda po-

dem participar da apresentação junto com os adultos fazendo silhuetas. Durante a 

apresentação, a música os efeitos especiais ajudam a enriquecer a narração, pro-

porcionando uma boa interação com o público. 

 Dobradura: é uma arte representada por diversas figuras na qual os 

personagens são feitos de papel, essa técnica geralmente é utilizada somente por 

uma pessoa, poderá ser confeccionada durante a apresentação conforme a habilida-

de do narrador. 

 Maquete: são objetos feitos com uma grande diversidade de materiais, 

tem a capacidade de representar diversas estruturas físicas, geralmente são peque-

nas, o que torna sua confecção simples e econômica, é um recurso rico visualmen-

te, dispensando qualquer outro tipo de recurso. 

 Bocões: são bonecos grandes que ficam sentados no colo do narra-

dor, e os operadores ficam sentados em uma cadeira. Esse recurso é adequado pa-

ra um enredo simples, tem a capacidade de encantar o público com o seu efeito con-

tagiante fazendo com que se esqueçam do narrador. 

  Marionetes: são bonecos movimentados por fios amarrados nos 

pés, mãos e cabeça, seus operadores ficam sempre atrás do palco. A história é 

contada por meio dos personagens. É adequado para histórias de média com-

plexidade, permitindo o uso de música e efeitos sonoros diversos. 
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 Dedoches: são pequenos fantoches utilizados nos dedos, são utiliza-

dos pelos narradores e também podem ser utilizados pelas próprias crianças, en-

tretanto a desvantagem é que não podem ser apresentados para uma plateia muito 

grande. 

Nesse contexto, Dohme (2013, p. 50) assegura que: “[...] há fichas descritivas 

que dão maiores detalhes sobre a utilização de diversas técnicas. A análise destas 

fichas associadas às fichas descritivas de cada história auxiliará na escolha da 

técnica mais adequada [...]”. 

Vale lembrar que, para o manuseio dos recursos apresentados, serão 

necessárias algumas habilidades do contador, como uma boa dicção, a entonação e 

o volume de voz, boa coordenação motora e interpretação. Portanto, o contador 

deve estar atento para a utilização do recurso mais adequado para cada história, já 

que as histórias possuem características diferentes. (DOHME, 2013). 

Para Coelho (1999), a história não deve ser decorada textualmente, é 

necessário, em primeiro lugar, captar a mensagem que está implícita e identificar os 

elementos essenciais que constituem sua estrutura.  Ademais, é relevante escolher 

a melhor forma e/ou recurso mais adequado para apresentá-la, atentando-se as 

requeridas técnicas para a contação. Desse modo, Coelho (1999, p.40) afirma: 

“cada recurso, portanto, é valioso em sua peculiaridade, permitindo variar a 

apresentação e recriar o modo original”. Coelho (1999) assevera que: 

 

Os recursos mais utilizados são: a simples narrativa, a narrativa com auxílio 
do livro, o uso de gravuras, de flanelógrafo, de desenhos e a narrativa com 
interferências do narrador e dos ouvintes. Cada recurso tem suas vantagens 
e requer uma técnica especial. (COELHO, 1999, p.31). 

 

Vale ressaltar que cada recurso tem suas vantagens e possui uma técnica 

para colocá-lo em prática (COELHO, 1999). 

Sobre a simples narrativa, Coelho (1999) afirma ser esse o recurso mais 

atraente, mesmo sendo o mais antigo e tradicional método, acompanhado pela 

autêntica expressão do contador de histórias, sem necessitar de acessórios, é 

procedida por meio da voz, da postura do narrador que, estando esse de mãos 
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livres, concentra-se plenamente na expressão corporal. Dessa forma, Coelho (1999, 

p.32) afirma que: “É a maneira ideal para contar uma história e a que mais contribui 

para estimular a criatividade". 

No entanto, o contador não deverá utilizar de material ilustrativo nesse caso, 

já que referido material poderá desviar a atenção do ouvinte, sendo que, nesse 

caso, o mais relevante é que o espectador se valha da própria imaginação 

(COELHO, 1999). 

Ao mencionar o livro como recurso na narrativa, Coelho (1999) salienta que 

é viável em muitas situações, principalmente nos casos em que as ilustrações 

servem de complemento para o texto verbal e também quando as imagens forem tão 

ricas a ponto de auxiliarem a compreensão da narração. É importante ressaltar que 

narrar com o livro não significa que temos que ler a história, o narrador deverá já ter 

se apropriado do conteúdo e contar com suas próprias palavras. 

Será impossível relacionar aqui todos os livros que, pela beleza do tema e 
integração gráfica, devem ser mostrados durante a narrativa. Essa 
apresentação, além de incentivar o gosto pela leitura (mesmo no caso dos 
ainda não alfabetizados), contribui para desenvolver a sequência lógica do 
pensamento infantil (Coelho, 1999 p. 33). 

 

Sendo assim, observa-se que ao utilizar o próprio livro durante a narração, o 

narrador estará contribuindo para o sentido do texto, bem como estimulando a 

imaginação do ouvinte. Além disso, pode-se afirmar que uma das grandes 

vantagens do livro é permitir que seja feita uma nova abordagem, isto é, por meio de 

uma conversa pode ser explorado outra linha de valores (COELHO, 1999). 

Coelho (1999) afirma que o desenho também pode ser um bom recurso, o 

narrador poderá contar a história desenhando traços dos personagens em quadro 

de giz, ou na falta desse em papel de metro, também pode fazer interrupções 

durante a narração convidando as crianças para participar por meio de desenhos 

elaborados por elas, assim as crianças tem a oportunidade de se expressar com 

espontaneidade, fazendo com que figuras simples se transforme em ideias 

brilhantes, bastam alguns traçados para ganhar muitas formas. Entretanto, é 

importante ressaltar que este recurso é indicado para ser utilizado em situações de 
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histórias com poucos personagens e traços rápidos. Coelho (1999 p. 43) afirma 

que: “É bom lembrar que simplesmente ler o que estou escrevendo não permite 

avaliar o real alcance dessa atividade. Só experimentando na prática”. 

Contudo, é relevante a participação das crianças durante uma narração, pois 

além de ser uma maneira delas não se dispersarem ainda favorece a criatividade e 

imaginação (COELHO, 1999). 

Quanto ao uso de gravuras, segundo Coelho (1999), é aconselhável nos 

seguintes casos: se o livro possuir formato pequeno, quando as ilustrações 

antecipam ou quando não correspondem com o texto, ou seja, quando 

impossibilitam o uso do livro ou da revista como recurso ilustrativo. Vale destacar 

que as imagens indispensáveis podem ser ampliadas, sendo também possível 

preparar o material mediante colagem, sendo essas visíveis para um grupo razoável 

de ouvintes, visto que além de promover um visual bonito, deve-se também 

considerar sempre os elementos essenciais da história (COELHO, 1999). 

Segundo Coelho (1999 p. 39): 

As gravuras favorecem, sobretudo, as crianças pequenas, permitem que 
elas observem detalhes e contribuem para a organização de seu 
pensamento. Isso lhes facilitará mais tarde a identificação da ideia central, 
fatos principais, fatos secundários, etc. 

 

Desse modo, o uso das gravuras deverá ser realizado com naturalidade, antes 

da narração separando-as, assim, o narrador as utilizará conforme irá contando a 

história, substituindo e fazendo as trocas naturalmente, efetivando a narrativa com 

fluência (COELHO, 1999). 

Coelho (1999) afirma que saber escolher o recurso é fundamental, as formas 

de apresentação devem estar relacionadas com o local e com as circunstâncias nas 

quais forem apresentadas, pois cada apresentação corresponde a determinados 

objetivos. 

Paralelamente, Dohme (2013) afirma que os recursos podem ser aplicados 

genericamente a qualquer história que o leitor deseja, entretanto é preciso levar em 
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conta a sua correlação com uma história específica para facilitar a compreensão. O 

narrador pode até usar somente os seus próprios recursos para dar vida a uma 

história, porém, para isso, ele precisa conhecer profundamente a história e estar 

preparado, e ainda se dispor a interpretá-la, porque essa é a única forma de 

suscitar emoções, ter a melhor audiência, e fazer com que sua plateia sinta as 

emoções descritas como se as tivessem vivido. 

Portanto, nota-se que para ambas as autoras, está implícita a relevância dos 

recursos para a contação de histórias, além de auxiliarem o contador durante a 

narração, também contribuem para o desenvolvimento cognitivo da criança. 

Desse modo, defende-se o uso de recursos durante a narração. Afirma-se que 

os recursos se forem usados de forma adequada e criativa, além de enriquecer a 

história ainda despertam a imaginação do ouvinte. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa foi discutido como as técnicas de contação de 

histórias influenciam na formação de leitores. Refletiu-se sobre a importância de 

contar histórias para as crianças desde cedo a fim de que seja construída uma 

relação prazerosa com a leitura. Nessa perspectiva, constatou-se que cabe ao 

adulto inserir a criança no mundo da leitura, por meio de variadas situações, sejam 

elas espontâneas ou organizadas. 

Diante dos estudos realizados, constatou-se que é somente por meio da 

leitura que podemos ver o mundo com maior magnitude, se efetivarmos este ato tão 

grandioso, além de construir uma sociedade leitora, há possibilidades de grandes 

transformações. 

No que tange à contribuição das técnicas, são relevantes, já que ao narrar 

deve-se transmitir ao ouvinte emoção, encantamento, bem-estar, medo, alegria, e 

tantos outros sentimentos com toda intensidade. Para tanto, o narrador precisa 

saber descrever os detalhes na medida certa para que seu público sinta as emoções 

descritas como se as estivessem vivendo. 

Dessa forma, constata-se que, ao se utilizar uma técnica para narrar, o 

ouvinte recebe a mensagem com maior amplitude e, em consequência, adquire 

gosto pela leitura. 

Vale ressaltar que, conforme Coelho (1999), antes de tudo, o contador deve 

estar ciente de que a história é importante, sendo ele apenas o transmissor das 

passagens que as faz com naturalidade, devendo deixar que as palavras fluam 

naturalmente faz-se necessária a segurança, que será adquirida por meio da certeza 

de que conhece a história, domina a técnica bem como de que está 

convenientemente preparado para contá-la.  

Considerando também que o ato de narrar histórias deve ser cuidadoso e que 
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requer algumas condições. Para tanto defende-se o uso de recursos durante uma 

narração. Recomenda-se que seja de uma forma compatível e criativa para enriquecer 

esse momento portador de tantas significações. Afirma-se que, durante uma 

narração, se os recursos forem utilizados devidamente, além de enriquecer a 

história ainda desperta a imaginação do ouvinte. 

Mediante esta pesquisa, o presente artigo espera despertar um maior 

interesse em contar histórias nos professores, profissionais da área e também 

naqueles que tenham interesse em formar leitores. Ressaltando que é relevante 

refletir criticamente na escolha da técnica mais adequada, além de que é válido 

afirmar que a condição básica para a narrativa está presente em si mesmo. 
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