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PREFÁCIO  

 
No meio acadêmico as pesquisas em nível de graduação e pós-graduação envolvem um 

campo abrangente e de diversos ramos de conhecimento, mas com um intuito comum de aliar 

teoria e prática, de forma a obter resultados que demonstrem a realidade e possam aprimorar o 

conhecimento na área. As pesquisas em Administração têm trazidos sólidos conhecimentos e 

contribuído com o processo de construção científica a partir do aprimoramento de estudos que 

busquem conciliar o saber teórico com o prático.  

O leque de possibilidades de pesquisa está cada dia mais amplo, por esta razão este livro 

tem fontes de conhecimentos bastante diversas, tanto empíricas quanto teóricas. Os estudos 

apresentados nesta obra são frutos de projetos de pesquisa, extensão, experiências práticas e 

de inquietações advindas das visões dos seus atores sobre a realidade estudada, bem como, 

resultantes da I Semana da Administração (SEMAD/2019) realizada pelo curso de Administração 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus VII - Patos-PB. Sendo assim, todo o 

conteúdo produzido é de inteira responsabilidade dos seus autores. 

Este livro é resultado de pesquisas realizadas por professores e alunos de instituições de 

ensino superior que objetivam conciliar o saber teórico advindo da universidade com o prático 

por meio da realização de estudos que expressem os resultados obtidos que certamente irão 

servir como inspiração para novos conhecimentos e interesses futuros no âmbito da 

Administração.  

O nosso desejo é que o conteúdo desta obra inspire novos estudos e incentive docentes, 

discentes e administradores em geral, a continuarem pesquisando o seu ambiente de atuação, 

contribuindo para disseminar o conhecimento social, empresarial e ambiental em nível de 

graduação, pós-graduação e, principalmente organizacional. 
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Capítulo 1 

FORMAÇÃO EM CÍRCULOS NA SALA DE AULA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM 

Mary Dayane S. Silva 1 
Simone Costa Silva2 

Adriana Sousa Silva 3 
Francisca Rozângela Lopes de Sousa4 

 
 

RESUMO 

O pensamento acadêmico contemporâneo sugere que o professor não pode limitar-se apenas a 
dar aulas. É necessário também que crie um ambiente de aprendizagem no qual o aluno seja 
levado a compartilhar conhecimento em sala de forma aberta, fluida e espontânea, 
acompanhado por igual crescimento de sua compreensão como elemento ativo-participativo no 
aprendizado construído a partir desse ambiente. A presente pesquisa objetivou compreender 
como a formação circular em sala de aula contribui no aprendizado dentro do ambiente de 
aprendizagem. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e foram analisados 
qualitativamente. Os resultados indicam que a disposição do mobiliário de forma circular em 
sala de aula, articulada a partir da organização mobiliar formalmente estabelecida, constitui um 
ambiente eficazmente dinâmico de aprendizagem em que há um nítido desenvolvimento da 
interação de forma mais ativa e participativa dos alunos a partir desse tipo de formação no 
encadeamento da condução da aula. 

Palavras-chaves: Ambiente Físico; Formação circular do mobiliário; Ambiente de Aprendizagem. 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Um ambiente de aprendizagem centrado no desenvolvimento do aprendizado deve 

enfatizar os indivíduos como construtores do seu conhecimento, assim como a importância do 

contexto na formação destes e a natureza essencial da experiência nessa aprendizagem. Em 

espaços de ensino tradicionais, os alunos muitas vezes não têm a oportunidade de desenvolver 

uma aprendizagem ativa, pois apenas absorvem as informações que lhe são apresentadas 

                                                           
1 Doutoranda em Administração na Universidade Federal do Pernambuco – UFPE. Mestre em Administração na 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail:m.dayane.silva@gmail.com 
2 Professora na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Mestre Administração (UFPG). Graduada em 
Administração (UFCG). E-mail: monyadm@hotmail.com  
3 Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. E-mail: 
adriana.s.sousa@gmail.com 
4 Mestre em Sistemas Agroindustriais (UFCG). Graduada em Administração (UFCG).  
E-mail: rhozeadm@hotmail.com  
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passivamente (FENWICK, 2003), apesar de estarem inevitavelmente envolvidos em alguma 

forma de direcionamento de aprendizagem no ambiente.  

Os indivíduos em idade adulta devem estar inseridos em um ambiente de aprendizagem 

que desenvolva um contexto educacional capaz de melhorar o seu processo de aprendizagem e 

que responda aos desafios profissionais e, ao fazê-lo, construa e transforme a compreensão do 

seu conhecimento e que não apenas os leve a adquirir e acumular informações (LOYENS; 

GIJBELS, 2008). Essa aprendizagem vai além das características curriculares, uma vez que reflete 

sobre a natureza da aprendizagem, a estrutura do ambiente e o papel dos sujeitos no processo 

de formação e aprendizagem (HANNAFIN; LAND, 1997). 

O ambiente de aprendizagem de sala de aula deve refletir essas características não só por 

facilitar a adoção de abordagens de aprendizagem, mas também por proporcionar aos alunos o 

aprimoramento de seus conceitos de autoaprendizagem (DART et al.,1999). O indivíduo, ao se 

envolver no processo de aprendizagem, deve ter a consciência de que também está inserido em 

contextos que podem ser benéficos a sua aprendizagem, uma vez que envolvem estratégias de 

ensino-aprendizagem diversificadas para ampliar as interações individuais e estimular a iniciativa 

e a participação de forma mais ativa em sala. Ambientes de aprendizagem eficazes devem 

oferecer aos sujeitos oportunidades de alcançar seu potencial como aprendizes (WARGER; 

SERVE; DOBBIN, 2009; LOMAS; OBLINGER, 2006).  

Tal ambiente de aprendizagem difere em alguns pontos de um local de aprendizagem 

tradicional, pois não foca principalmente na transferência de informação, mas na obtenção de 

experiências reais; o diálogo não é baseado em um monólogo, mas na interação entre professor 

e aluno; o foco é na orientação continuada; não considera só a cognição, mas também as 

emoções; e centra-se na criação de mais opções dinâmicas para o aprendizado e na promoção 

da participação mútua (KUIJPERS; MEIJERS; GUNDY, 2011). 

A proposta de construir um ambiente de aprendizado mais dinâmico e participativo pelos 

alunos leva a reflexão sobre como sujeitos em idade adulta enquanto aprendizes vêm a ruptura 

com o layout utilizado tradicional em sala de aula (professor atuando como ponto central no 

processo de aprendizagem) e a formação de ambientes mais dinâmicos no qual a estrutura 

mobiliar da sala é disposta em círculos no intuito de estimular a interação e a participação ativa 

dos alunos durante o processo de aprendizagem. E, como maximizam o valor destas frente à 

imersão a partir desse ambiente de aprendizagem. Esse esforço direcionado para a 

compreensão de como adultos respondem às transformações do espaço físico que compõem o 
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ambiente de aprendizagem, leva ao seguinte questionamento de pesquisa: como a formação 

circular em sala de aula contribui no aprendizado dentro do ambiente de aprendizagem? Para 

responder a esta questão tem-se como objetivo compreender como a formação circular em sala 

de aula contribui no aprendizado dentro do ambiente de aprendizagem. 

Nas seções que seguem apresentam-se o ambiente de aprendizagem, sua dimensão 

física de aprendizagem, além dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa e as 

considerações inferidas sobre o fenômeno estudado. 

 
2 AMBIENTE DE APRENDIZAGEM  

 

Existe pouco consenso sobre o que constitui um ambiente de aprendizagem, que tipos 

de limites podem ou devem ser estabelecidos, quais são os elementos-chave e como eles 

interagem, o que pode ser resultado da complexidade envolvida no ensino e na aprendizagem 

diária (DAY, 2009). O termo ambiente de aprendizagem não é novo, uma vez que engloba 

significados e definições nas mais diversas situações e contextos. Abrange recursos de 

aprendizagem e tecnologias, meios de ensino, modos de aprendizagem, e conexões com 

contextos sociais e globais, incluindo ainda dimensões comportamentais e culturais humanas, 

além do papel fundamental da emoção no aprendizado (WARGER; SERVE; DOBBIN, 2009). Logo, 

sua compreensão enquanto conceito envolve pesquisas que variam da perspectiva 

metodológica educacional, psicológica, para a mais sociológica ou antropológica (RADOVAN; 

MAKOVEC, 2015). 

O termo contexto de aprendizagem ou ambientes de aprendizagem, até duas 

décadas atrás não aparecia na literatura educacional dominante (RADOVAN; MAKOVEC, 2015). O 

termo tem sido usado livremente no discurso educacional por causa do uso emergente das 

tecnologias da informação para fins educativos (KUUSKORPI; FINLAND; GONZÁLEZ, 2011), bem 

como do reconhecimento do ambiente como um local onde a aprendizagem acontece, por meio 

da percepção comum dos sujeitos sobre ele (FRASER, 2002), ao se referir a todos os aspectos do 

contexto que influenciam o cumprimento de metas de aprendizagem dentro de um conteúdo 

especifico ou área temática (KOCK; SLEEGERS; VOETEN, 2004).  

O campo de desenvolvimento do ambiente de aprendizagem tem sido moldado por 

várias figuras de relevante influência nos últimos anos, Diversos estudos foram realizados para 

examinar a influência que o ambiente teria, por exemplo, sobre a fixação de metas (MAEHR; 
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MIDGLEY, 1991), estratégias de ensino (VARUGHESE; FEHRING, 2009), características de 

aprendizagem em grupos, classes e ambientes escolares (PERRY; VAN de KAMP, 2000; SHERA, 

2014) que contribuíram com o incremento de pesquisas e estudos sobre a temática (WOLF; 

FRASER, 2008). Essa diversificação de estudos durante os últimos anos sobre o ambiente de 

aprendizagem levou o campo a sofrer um notável crescimento, que possibilitou pôr a disposição 

uma variedade de questionários válidos e aplicáveis amplamente no intuito de realizar 

avaliações das percepções dos alunos de seu ambiente de aprendizagem em sala de aula 

(WOLF; FRASER, 2008) O ambiente passou a ser, de alguma forma, determinado pela percepção 

dos indivíduos que agem sobre ele, a qual estaria intimamente relacionada com o seu resultado 

de aprendizagem (RADOVAN; MAKOVEC, 2015; WOLF; FRASER, 2008).  

Ressalta-se ainda que o ambiente de aprendizagem está situado dentro de um contexto 

específico de ensino-formação que por sua vez, está inserido num contexto ainda mais amplo, 

por envolver fundamentos sociais, psicológicas e tecnológicas na aprendizagem, o qual se deve 

ter em mente na compreensão do ambiente e ao se considerar uma atividade de aprendizagem 

(TISDELL, 1995). Assim como a aprendizagem, o ambiente não é um conceito unidimensional, 

uma vez que existem múltiplas dimensões que devem ser entendidas holisticamente, a fim de 

captar a verdadeira natureza da relação entre o ambiente e a aprendizagem (HIEMSTRA, 1991), 

bem como suas influências sobre os indivíduos. Para fins dessa pesquisa optou-se em estudar a 

dimensão física do ambiente. A seção a seguir traz algumas considerações a cerca do ambiente 

físico de aprendizagem.   

 

2.1 AMBIENTE FÍSICO DO AMBIENTE DE APRENDIZAGEM 

 

O contexto do ensino tem ampliado seu alcance no intuito de não depender única e 

exclusivamente de um modelo que tem por base um aprendizado estático e mecanizado, uma 

vez que, no âmbito educacional, especialmente, a aprendizagem ganhou configurações que 

transformaram a forma como os indivíduos aprendem, já que estes podem influenciar-se 

mutuamente e sofrer influências (MERRIAM; BIEREMA, 2014). Toda a aprendizagem ocorre em 

um ambiente físico com características físicas quantificáveis e perceptíveis, ou seja, a todo 

momento os sujeitos são envolvidos pelas informações do ambiente, que podem afetá-los 

emocionalmente, com consequências cognitivas e comportamentais importantes (GRAETZ, 

2006). 
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Ao abordar a contribuição da estrutura física no aprendizado dos indivíduos, delimitam-

se alguns pontos de relevância significativa como: mobiliário, disposição das cadeiras em sala, 

acústica, um ambiente que de alguma maneira exerça influência na aprendizagem (KUUSKORPI; 

FINLAND; GONZÁLEZ, 2011; LOMAS; OBLINGER, 2006). A composição de um ambiente de 

aprendizagem tem por objetivo potencializar a forma como o aprendizado dos indivíduos se 

desenvolve. Sua disposição física deve proporcionar um ambiente agradável, transformador, 

experiencial, construtivo, adequadamente propício para a ocorrência dos diversos tipos de 

aprendizado formais, não-formais e informais. Tais características têm o potencial de fomentar o 

desenvolvimento do aprendizado na dimensão física do ambiente de aprendizagem. 

Em um sentido mais restrito, um ambiente físico de aprendizagem é visto como uma sala 

de aula convencional, que normalmente têm requisitos relativamente simples como uma linha 

de visão, uma boa acústica e um ponto focal na parte da frente da sala (LOMAS; OBLINGER, 

2006). Em um sentido mais amplo, é entendido como uma combinação de sistemas formais e 

informais de educação, por meio da qual a aprendizagem tem lugar dentro e fora do contexto 

de aprendizagem (KUUSKORPI; FINLAND; GONZÁLEZ, 2011).  

Em um ambiente de aprendizagem, a estrutura física faz referência aos espaços, 

equipamentos e ferramentas de dentro da instituição, que precisam ser equipados com 

estações de trabalho e áreas modulares com assentos confortáveis, versáteis, resistentes, 

duráveis e fáceis de reparar. Deve ser possível adaptar o mobiliário a diferentes configurações e 

métodos de trabalho que contribuam para apoiar a aprendizagem individual e em grupo 

(KUUSKORPI; FINLAND; GONZÁLEZ, 2011).   

O conceito de ambiente físico de aprendizagem tem evoluído para uma estrutura ainda 

mais complexa, ao incluir atividade de didática mais dinâmica e estratégias de ensino ativas, 

além de estimular uma maior reflexividade por parte dos alunos, onde os sujeitos podem 

participar no processo de aprendizagem, tanto direta como indiretamente por meio da reflexão 

posterior das atividades estabelecidas em sala (KUUSKORPI; FINLAND; GONZÁLEZ, 2011). A 

dimensão física refere-se ao espaço real por meio do qual a aprendizagem acontece (MERRIAM; 

BROCKETT, 2007). Assim, quando os ambientes físicos oferecem recursos e possibilidades que 

apoiam novos métodos de ensino e objetivos de aprendizagem, tanto professores quanto 

alunos passam a vivenciar um espaço dinâmico, no qual os métodos de trabalho são orientados 

ao contexto e integração do grupo. A seção a seguir apresenta o caminho metodológico 

percorrido para a realização da pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Esta seção do trabalho possui como proposta apresentar os procedimentos 

metodológicos utilizados para a estruturação do referencial teórico, coleta de dados e análises 

dos resultados. 

A presente pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa. A escolha pela pesquisa 

qualitativa justifica-se por não se utilizar de um conjunto de técnicas específicas, mas sim de um 

enfoque que busca compreender fenômenos sociais (VERGARA, 2005), uma vez que se almeja 

entender como as pessoas constroem, atribuem significados e interpretam as suas experiências 

(MERRIAM, 2009; GODOI; BALSINI, 2006). O interesse está em compreender os fenômenos 

sociais, tendo como foco os significados construídos pelos sujeitos a partir das experiências 

vividas ou sentidas nos diversos contextos em que se inserem. 

Participaram dessa pesquisa ex-alunos do Mestrado Profissional em Administração 

(MPA) da Universidade Federal da Paraíba, num total de onze entrevistados das turmas 1, 2 e 3. 

A escolha por ex-alunos de turmas diferentes teve o intuito de trazer uma visão ampla das 

experiências vividas nesse ambiente em períodos distintos do MPA. 

As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro semiestruturado elaborado a partir 

do referencial proposto, e tiveram duração aproximada de 40 min cada. Salienta-se que os 

nomes dos entrevistados não foram identificados por questões de privacidade e respaldo 

profissional. Assim, nos resultados da pesquisa, estes são identificados como E1, E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10, E11.  A seleção dos entrevistados se deu de forma intencional e por 

acessibilidade, tendo como critério de escolha os ex-alunos que concluíram o curso até 2014. 

Para a apreciação dos resultados utilizou-se a análise compreensiva-interpretativa 

proposta por Silva (2006) a qual ocorre a partir de cinco momentos: no primeiro realizou-se a 

transcrição da entrevista, leitura e releitura do protocolo da entrevista e a transformação deste 

em protocolo codificado. No segundo momento foi feita a releitura dos protocolos codificados 

para identificação de temas. No terceiro, realizou-se o agrupamento dos relatos dos sujeitos 

entrevistados em categorias de análise. No quarto momento a estruturação dos resultados em 

um texto acerca de cada tema das categorias de análise. E, por fim no quinto momento ocorreu 

a análise compreensiva-interpretativa dos resultados. 

Na seção seguinte são apresentados os resultados da pesquisa, bem como a análise 

compreensiva-interpretativa realizada a partir dos discursos.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA   

 

O ambiente é de alguma forma determinado pelas percepções dos alunos que atuam 

nesse meio, as quais se relacionam diretamente com os resultados da aprendizagem 

(RADOVAN; MAKOVEC, 2015; WOLF; FRASER, 2008), podendo facilitar tal aprendizagem, ao 

proporcionar um ambiente agradável e colaborativo para que o aprendizado seja construído de 

forma ativa pelos indivíduos, ou podem levar a um contexto que cause certa inconstância ou 

ansiedade, ao lidar com algo novo ou fora do comumente esperado do ponto de vista individual.  

Um ambiente que viabilize o diálogo, que seja agradável em termos ergonômicos, um 

local com boa iluminação, arejado, amplo, confortável, com recursos e equipamentos 

tecnológicos, em que haja compartilhamento de conhecimento, que transmita confiança e 

facilite a ocorrência do aprendizado, além da figura do professor como parte integrante do 

ambiente, são alguns dos elementos ressaltados pelos entrevistados em seus discursos a 

respeito do que consideram como um ambiente físico propício para a aprendizagem.  

Outra questão relacionada à composição física do ambiente refere-se à disposição das 

cadeiras em sala. Para Chism (2006), a visão da sala de aula com cadeiras dispostas de forma 

enfileirada com uma mesa na frente e, por trás dela, um quadro negro, transmite uma 

abordagem pedagógica segundo a qual o instrutor ou professor fala ou demonstra e o aluno 

escuta e observa. Isso fica evidente nos relatos a seguir: “As cadeiras em frente ao professor 

não é um ambiente muito propício para haver um diálogo, porque acaba ficando um ao lado do 

outro” (E7). “[...] mas o espaço físico que nos foi ofertado foi esse: uma sala de aula comum 

com cadeiras dispostas, até mesmo as cadeiras eram dispostas da maneira tradicional, em que o 

professor ficava na frente e os alunos sentados” (E3). “O espaço físico de aprendizagem é 

simples, mas é adequado, em minha opinião. Ou seja, não restringe o aprendizado. Tem 

aparelho de ar-condicionado, quadro branco, projetor etc., e as cadeiras eram enfileiradas como 

em uma sala de aula normal” (E5). 

A disposição das cadeiras de maneira tradicional, enfileiradas, permite a criação de uma 

relação unilateral no ambiente. Uma forma de potencializar a dinâmica da sala e do aprendizado 

nesse contexto que faria mais sentido, segundo Chism (2006), seria construir um ambiente 

suscetível a reconfigurações rápidas que suportem diferentes tipos de atividades em sala. Essa 

composição estrutural do ambiente físico de aprendizagem foca em atuar como palco para a 

aprendizagem e para a construção do conhecimento, possível por meio da visão de que a 
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composição física não se limita somente a características ergonômicas como luminosidade, 

temperatura do ambiente, entre outras, mas também inclui o layout e a disposição circular dos 

móveis no contexto da sala de aula. 

A formação das cadeiras em forma de círculos contribui na dinâmica da sala, além da 

influência no comportamento e na participação dos alunos na aula. Esse tipo de disposição 

modular tira a centralidade da figura do professor, permitindo uma visão do grupo de forma 

igual como um todo e uma maior interatividade face a face entre os indivíduos em sala de aula. 

Essa percepção fica evidente nos relatos dos entrevistados a seguir: “Em círculos com outras 

pessoas lado a lado você pode olhar olho no olho e interagir mais” (E10). “Houve algumas aulas 

que houve essa modificação nessa centralidade que foi tirada do professor e foram abertos 

círculos onde houve uma maior interação” (E5). “Houve em algumas aulas essa mudança dessa 

logística da sala, mas em outras não, era um ambiente tradicional de professor e aluno” (E11).  

Essa visão tem ganhado cada vez mais foco nas discussões acadêmicas, devido ao 

reconhecimento da necessidade da criação de ambientes de aprendizagem que permitam uma 

interação mais direta entre professor e alunos (CHISM, 2006). A formação em círculos no 

ambiente da aula possibilita maior troca de ideias, proximidade entre os indivíduos tanto 

internamente ao contexto da sala de aula como externamente a ele, por meio da motivação e 

participação dos alunos de forma dinâmica e enriquecedora. 

As interações por meio da disposição circular têm grande potencial de favorecer a 

aprendizagem a partir da discussão, da troca de ideias, dos relatos de experiências e do 

compartilhamento do conhecimento de forma individual e coletiva. A circularidade na 

disposição das cadeiras no contexto do ensino como sendo favorável à aprendizagem pode ser 

percebida nas falas que seguem: “Na sala de aula geralmente fazíamos círculos, trocávamos 

ideias e tinha até mesmo a questão da acústica porque muitas vezes não entendíamos o que 

fulano estava querendo dizer e tal, muitas vezes se acabava fazendo comentários equivocados 

porque você entendeu uma coisa diferente daquilo que ele disse realmente” (E2). “A gente 

utilizou algumas vezes que eu me recordo a formação em U e em círculos também para formar 

grupos e duplas e essa interação em círculos eram muito boas e favoreciam a aprendizagem, em 

que as cadeiras elas não ficavam dispostas só na forma como elas estavam por ser uma sala de 

aula, já que não era um auditório com cadeiras fixas e tal” (E4). “Às vezes tinham professores 

que gostavam de fazer círculos. Como eu gostava de debates, a formação em círculo era bem 

mais favorável e fazia com que todos se motivassem e participassem mais e se sentissem mais 
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aptos a falar porque estavam em círculos, aí a aula ficava mais enriquecedora com a 

contribuição de cada pessoa” (E1). 

Esse tipo de formação circular no contexto da sala de aula apresenta várias 

oportunidades que possibilitam usos diversificados do ambiente físico, a partir das relações 

estabelecidas por meio da reconfiguração do espaço no desenvolvimento da aprendizagem, as 

quais podem direcionar a projeção de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e interativos, 

ao permitir o acesso e a aplicação de diferentes abordagens em sala. As relações estabelecidas 

no ambiente físico permitem maior interação e a construção de um ambiente mais enriquecedor 

(RADOVAN; MAKOVEC, 2015).  

A importância que a disposição do mobiliário exerce sobre o aprendizado reflete-se sobre 

a motivação e o interesse participativo em sala estimulado pela formação de círculos, que 

remetem a uma visão do todo de forma igual, enriquecendo ainda mais a dinâmica contextual 

da sala e, dessa forma, proporcionando uma maior integração entre as partes constituintes do 

ambiente. Essa percepção fica evidente na fala a seguir: “Quando você coloca as cadeiras 

dispostas dessa outra maneira, ou seja, em círculo, você possibilita essa interação até mesmo no 

olhar, você se sente mais próximo” (E9). 

Para Chism (2006), a disposição mobiliar do ambiente físico de aprendizagem deve ser 

considerada com o mesmo foco na aprendizagem que a formação curricular na formação dos 

indivíduos. O ambiente físico deve ser percebido como um fator crítico que afeta o aprendizado 

e exerce sobre este um forte impacto, à medida que pode criar um ambiente mais dinâmico, 

propício para o desenvolvimento do diálogo e mais interativo entre os alunos-professor-alunos. 

Além disso, tem o potencial de fomentar maior integração dos indivíduos com o contexto em 

que se almeja desenvolver a aprendizagem e com a realidade das pessoas na compreensão do 

todo.  

Tal visão é perceptível no relato do entrevistado a seguir: “Tinha professor que chegava e 

fazia uma roda com todos os alunos e tentava discutir a partir das experiências dos alunos [...], 

mas eu acredito que a aprendizagem era mais verdadeira por causa daquele diálogo e da 

realidade das pessoas e daquela interação entre elas e com o professor” (E8). 

Construir no ambiente de aprendizagem, um espaço, a partir da reconfiguração do 

mobiliário em sala de aula possibilita uma visão do todo de maneira uniforme, ampla, ao permitir 

que os alunos se vejam mais envolvidos, mais livres e mais impulsionados a se expressarem e a 

exporem suas opiniões. A disposição do mobiliário no formato circular em sala de aula permite 
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cria um sentimento de inserção maior no contexto de aprendizagem, levando o aluno a adotar 

uma postura mais ativa no seu processo de aprendizagem.  

A seção a seguir, apresenta as considerações finais tecidas a partir da presente pesquisa. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os resultados desta investigação revelam que a reconfiguração da arquitetura mobiliar 

física do ambiente contribui para uma aprendizagem vivencial balizada por aspectos estruturais 

com potencial transformacional na forma como a aprendizagem é construída a partir das 

condições experienciadas nesse ambiente físico.  

A partir da reflexão acerca do ambiente físico no aprendizado, foi possível caracterizá-lo 

como sendo um ambiente no qual o papel do docente assume destaque no processo de 

formação. A figura do professor é vista como parte responsável na construção do 

conhecimento, como um dos protagonistas principais durante a formação dos indivíduos. Assim 

como nas experiências vivenciadas no decurso do processo de formação no programa. 

O aprendizado proporcionado na dimensão física do ambiente encaminha os indivíduos 

para a vivência de ações voltadas ao convívio coletivo, de forma relacional, em que o 

conhecimento é compartilhado a partir dos relacionamentos e das relações interpessoais 

construídas em sala de aula. Além disso, as experiências de aprendizagem a partir da interação 

oportunizada pela formação circular do mobiliário em sala de aula têm grande potencial 

transformador do conhecimento dos sujeitos ao originar reflexões acerca de suas próprias 

ações, tendo por base a visão de outros ao relatarem suas experiências de vida durante suas 

atuações profissionais ou até mesmo no campo pessoal. A figura 1 a seguir retratar bem a 

descrição do ambiente físico de aprendizagem a partir da formação de círculos em sala no 

aprendizado. 
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Figura 1. Visão do Ambiente de aprendizagem dos alunos em sala de aula a partir da formação de círculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
 

A criação de um ambiente em que alunos e professores sejam capazes de se envolver 

verdadeiramente em relações que ajudem a ambos a se sentirem bem e emocionalmente à 

vontade em sala para a realização de suas atividades tem se configurado cada vez mais como 

um ponto crucial para o processo de ensino-aprendizagem dos indivíduos. O ambiente a ser 

ofertado aos indivíduos deve viabilizar o surgimento de reações emocionais positivas, no qual os 

alunos sintam-se motivados, seguros e confortáveis durante o processo de aprendizagem e, 

com isso, torne-se um ambiente fértil para o desenvolvimento do conhecimento. Tal percepção 

permite uma visão reflexiva de que a forma como se molda o ambiente físico da aprendizagem 

transforma o aprendizado a ser desenvolvido e, consequentemente, a forma como a 

aprendizagem acontece nesse ambiente. 

A formação de círculos no ambiente de aprendizagem permitiu tanto ao professor 

quanto aos alunos estabelecerem uma relação mais interativa, ao romper com a estrutura 

hierarquizada imposta pela disposição tradicional do mobiliário, permitindo criar um ambiente 

no qual o compartilhamento das experiências e do conhecimento são oportunizadas pela 

amplitude da nova relação. E ainda, viabiliza aos alunos um ambiente de aprendizagem marcado 

pela igualdade, que origina a visão do todo e no qual as discussões podem fluir 

espontaneamente. Tal configuração tende a provocar maior interação com o grupo, dando 

abertura expressiva e possibilidade de argumentar livremente e, consequentemente 
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fomentando uma participação mais ativas em seu processo de ensino-aprendizagem dentro 

deste novo ambiente de aprendizagem. Essa transformação somente foi possível a partir da 

aproximação da relação professor-aluno neste espaço.  

Ademais, a tentativa de proporcionar um ambiente favorável ao processo de 

aprendizagem é tarefa complexa. Tal iniciativa exige que educadores de profissionais adultos 

não atentem somente para os espaços físicos nos quais a aprendizagem tem lugar, mas também 

para um conjunto de atitudes, percepções, conhecimentos, valores, crenças, entendimentos e 

normas que são compartilhadas culturalmente e exercem influências sobre comportamentos, 

ações, decisões e a forma como indivíduos conduzem sua atuação social e profissional. 
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Capítulo 2 
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RESUMO 

No contexto da sociedade atual, o complexo panorama da situação dos resíduos sólidos vem se 
destacando, no qual percebe-se um constante aumento na produção de “lixo”, que ocasiona 
diversos problemas ambientas, bem como sociais, em detrimento da propagação de doenças. 
Com isso, houve a criação da lei 12.305/2010, com intuito de sanar e minimizar problemas 
decorrentes do acúmulo do lixo. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo 
uma análise sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos do Perímetro Irrigado das Várzeas de 
Sousa-PB (PIVAS).  O PIVAS está situado entre os municípios de Sousa e Aparecida, na 
mesorregião do Sertão do Estado da Paraíba e banhado pelas sub-bacias do Rio do Peixe e Rio 
Piranhas, com acesso pela BR – 230, distante a 420 km da capital do Estado João Pessoa. A 
pesquisa caracterizou-se como exploratória, sendo utilizado o método de estudo de caso 
aplicado e abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado dois questionários 
semiestruturados e adaptados a partir do manual do IBAM (2001), ambos contendo vinte e sete 
questões elaboradas especificamente para o estudo. A partir dos resultados obtidos com o 
estudo constatou-se que o gerenciamento dos resíduos sólidos é realizado pela própria 
organização da administração gerencial do PIVAS, oferecendo os seguintes serviços: coleta, 
transporte e disposição dos resíduos. 

Palavras Chave: Gerenciamento dos Resíduos sólidos; PIVAS; Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento demográfico ocorrido nas últimas décadas nos municípios brasileiros, aliado ao 

aumento das opções de consumo, produziu um impacto direto na geração per capita dos resíduos, sendo 
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necessária uma revisão da gestão praticada, que faz com que o planejamento urbano seja uma das 

principais necessidades a ser alcançada, sobretudo no que se refere ao meio ambiente. (PMGIRS, 2014).   

Como reflexo desse cenário, surge uma importante regulamentação na área dos resíduos, 

recentemente instituída, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal n.º 12.305/2010. A 

PNRS define o gerenciamento de resíduos sólidos como um “conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos” (artigo 3.°, Inciso X). Além disso, entre seus principais objetivos tem-se a não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 2012).  

A Lei n° 12.305/2010 dispõe ainda como instrumento, o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), cuja elaboração é de responsabilidade dos municípios. Segundo a qual, trata-

se de um importante instrumento de planejamento, onde o município passa a contar com um roteiro 

bem estruturado que orienta a atuação do poder público na gestão integrada dos resíduos gerados em 

seu território. (PMGIRS, 2014). 

A necessidade de elaboração do projeto de uma política municipal de resíduos sólidos poderá 

definir diretrizes e normas, que visam à prevenção da poluição para proteção e recuperação da qualidade 

do meio ambiente e da saúde pública, através da gestão democrática e sustentável dos resíduos sólidos 

no município. Atendendo então as diretrizes estabelecidas na PNRS (Lei 12.305/10), o município de Sousa 

no Estado da Paraíba, em 2013 elaborou pela primeira vez o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece a Política Nacional de 

Saneamento, além do Decreto Federal 7.404/10 que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS, 2013).   

. Diante desse contexto, e tendo por pressuposto a grande relevância que o tema apresenta, o 

presente estudo tem como objetivo geral realizar uma análise sobre o gerenciamento dos resíduos 

sólidos do Perímetro Irrigado das Várzeas de Sousa-PB (PIVAS), sendo necessário, para tanto, fazer um 

aporte teórico sobre o tema, evidenciar os principais tipos de resíduos produzidos no perímetro, 

descrever como e por quem é operacionalizada a coleta, transporte e disposição final, e por fim, 

estabelecer uma relação e análise acerca das informações coletadas.  

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Resíduos Sólidos 

A partir da existência da humanidade e a sua interação com o meio ambiente, surgiram os 

resíduos, que são as sobras de suas atividades. Inicialmente, o homem nômade que vivia da coleta de 
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frutos e raízes, e da caça causava impacto, porém de maneira sutil por onde passava.  A partir do 

sedentarismo o homem passou a plantar e pastorear criando assim mais rejeitos, estes, no entanto, 

ainda não causavam impactos tão contundentes ao meio ambiente, pois eram em sua maioria, restos de 

alimentos, excrementos de animais, cascas e outros resíduos mais facilmente eliminados pela própria 

natureza. (MACIEL, FAÇANHA e SALGADO, 2013) 

Com o passar do tempo, o homem foi se organizando em sociedade, e assim se iniciou a 

fabricação de objetos para comercialização, sendo produzidos bens para promover maior conforto. 

Coma convivência em sociedade a produção de lixo foi aumentada, mas ainda não havia se constituído 

em um problema mundial, porém o desenvolvimento tornou-se ressaltante ano a ano, e a população 

humana aumentando cada dia mais. (HEMPE & NOGUERA, 2012) 

 Com a Revolução Industrial no século XIX, destacaram-se com mais ênfase os problemas 

ambientais, em especial a geração de resíduos sólidos, como um dos principais agentes de degradação 

do meio ambiente, assim como a redução na qualidade de vida das pessoas. A Revolução Industrial 

trouxe a acumulação de capital, desencadeando a necessidade de produzir em grandes quantidades e 

com maior rapidez. Os recursos necessários para essa demanda aumentaram, e por esta razão a 

produção de resíduos também se elevou. Os recursos naturais passaram a ser explorados e retirados da 

natureza de forma ilimitada, trazendo grande desequilíbrio na biodiversidade do planeta. (MOURA et al., 

2011; HEMPE & NOGUERA, 2012)  

 De acordo com Lopes (2006), os resíduos sólidos constituem um problema que, mesmo sendo 

grave e influenciar diretamente a qualidade de vida das pessoas, o sistema que é utilizado para a coleta, 

tratamento e disposição dos resíduos sólidos não se desenvolveu com a mesma intensidade que o 

aumento da população e da geração de resíduos.  

2.2 Classificação dos Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos podem ser definidos, de acordo com a Lei 12305/10, em seu artigo 3º inciso 

XVI, como: 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; 

   

A Lei 12305/10 também define reciclagem como o processo de transformação dado aos resíduos 

sólidos, o qual altera suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, no objetivo de transformá-
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los em insumos ou novos produtos. Os resíduos que não podem ser aproveitados de nenhuma forma são 

considerados rejeitos, e devem ser encaminhados para a disposição final adequada. Em 2014 no Brasil 

foram gerados cerca de 215.297 toneladas de resíduos sólidos por dia, o que equivale à uma geração de 

resíduos de 1,062 kg/hab/dia. A coleta dos resíduos abrange, a nível nacional, 90,68% do que é gerado. 

Deste total produzido, cerca de 58,4% são direcionados à aterros sanitários, 24,2% vão para aterros 

controlados e 17,4% são destinados, ainda, para os lixões. (ABRELPE, 2014).  

Segundo Santos, Texeira e Kiniess (2014), a classificação dos resíduos sólidos está estabelecida 

pela norma da ABNT NBR 10000:2004, p. 1, classificando os resíduos em relação aos seus riscos ao meio 

ambiente e á saúde pública que são classe I-Perigosos e resíduos classe II -Não perigosos estes por sua 

vez são subdivididos classe II- A não inertes e classe II- B inertes.  

Conforme a lei 12305/10 os resíduos sólidos possuem duas classificações que podem ser quanto á 

sua origem sendo eles os domiciliares originam de atividades domésticas; de limpeza urbana que são 

provenientes da limpeza de vias públicas; resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviço; resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de 

construções da construção civil que são originados nas reformas e construções; resíduos de serviços de 

saúde; agrossilvopastoris gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, de serviços de 

transportes e quanto o grau de periculosidade incluindo resíduos perigosos e não perigosos (BRASIL, 

2012; SANTOS; TEXEIRA; KINIESS, 2014). 

A lei 12.305/2010, não enfoca os resíduos sólidos domiciliares da zona rural, pois a houve uma 

preocupação maior com o meio urbano, não incluindo os domicílios rurais. Em relação aos resíduos 

orgânicos gerados nessas residências rurais ou em atividades agrícolas serve como adubo orgânico 

passando por uma transformação através da compostagem, como também serem usados na 

alimentação de animais domésticos. Demais tipos de resíduos como embalagens, sacos, papel, alumínio, 

vidro e ferro precisam ser destinados de forma adequada para que possam ser tratados corretamente. 

(SILVA et al. 2014;  ROCHA et al, 2012). 

2.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 A Lei nº 12.305/10, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) surgiu em um 

contexto bem atual com ferramentas importantes para permitir o progresso necessário ao País na busca 

da solução para problemas ambientais causados pela enorme quantidade de lixo que são gerados 

diariamente nos municípios, além de problemas sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. A lei é tem a responsabilidade de prevenir e reduzir a geração de 

resíduos, com adoção de hábitos de consumo sustentável, além de incentivar o aumento a reciclagem e a 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

26 
reutilização dos resíduos e a destinação ambientalmente correta dos rejeitos. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2015). 

Segundo Gomes et al. (2014), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), reúne um conjunto 

de princípios, diretrizes, objetivos, instrumentos, metas e ações que podem ser adotadas pela União, 

estados e municípios e empresas privadas. Seu objetivo principal foi construir uma gestão integrada dos 

resíduos sólidos de maneira ambientalmente correta. Seus princípios são a responsabilidade 

compartilhada, sendo responsável o governo, empresas e cidadãos, além disso, a lei estimula o retorno 

dos materiais descartáveis às indústrias após o consumo, pelo processo da logística reversa. 

 A PNRS define alguns requisitos básicos a serem abordados: a elaboração de planos de 

tratamento de resíduos sólidos; o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de  vida dos 

produtos que envolve governo, empresas e consumidores; e  a participação dos catadores de recicláveis 

e de materiais que podem ser reutilizados no processo de logística reversa. Dessa forma é de 

responsabilidade dos municípios a gestão dos resíduos sólidos neles gerados. Com isso, a PNRS 

determina o estabelecimento de planos de gestão dos resíduos sólidos pelo município, que é Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) ( GOMES et al. 2014). 

Para Silva et al. ( 2014)A Política Nacional de Resíduos Sólidos refere-se  a coleta seletiva como 

uma alternativa para diminuir os lixões, contribuindo dessa forma, na geração emprego e renda para as 

famílias catadoras.  Com isso, é obrigação das prefeituras adotarem a coleta seletiva em seus municípios, 

como também sistemas de compostagem para resíduos orgânicos e sobras de alimentos, reduzindo a 

quantidade de material nos aterros. 

3.  METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da pesquisa e da área de estudo (PIVAS) 

A metodologia utilizada na pesquisa caracterizou-se como exploratória, sendo utilizado o método 

de estudo de caso aplicado no Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa-PB (PIVAS), com abordagem 

predominantemente qualitativa. Para a coleta de dados foi utilizado dois questionários 

semiestruturados, ambos contendo 27 (vinte e sete) questões elaboradas especificamente para o 

estudo.  As questões foram adaptadas e elaboradas a partir do manual do IBAM (2001), que discute a 

problemática quanto à Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no país. Na tentativa de resolver esses 

problemas, o IBAM propõe orientações para elaboração de planos de operação e manutenção, 

abrangendo a coleta e serviços congêneres, e ainda orientações para a elaboração de planos de 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Outra influencia para execução do questionário foi 

um trabalho feito por Steiner (2010), que realizou um estudo de “Gestão de Resíduos Sólidos em Centros 
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Comerciais do Município de Curitiba – PR”, tendo como base a aplicação do método Analytic Hierarchy 

Process (AHP), para verificar qual o centro comercial com a melhor gestão de resíduos sólidos de Curitiba.   

A pesquisa foi realizada em setembro de 2016, e aplicada diretamente ao Coordenador de 

Limpeza Pública da Cidade de Sousa e ao Gerente Executivo do Centro Gerencial do Distrito de Irrigação 

(DPIVAS). O questionário caracteriza-se com perguntas abertas, abordando os principais temas: 

Gerenciamento de resíduos sólidos; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); Resíduos 

sólidos gerados e reciclagem; Coleta, acondicionamentos, Transporte e destinação final; e por fim, 

Preservação ambiental. A escolha dos setores administrativos para aplicação do questionário ocorreu 

devido o envolvimento direto dos mesmos com a questão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (GRS) 

no município de Sousa, assim como no Perímetro Irrigado estudado. Desta forma, a seguir, é 

apresentado um breve histórico e caracterização do Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS). 

O Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa (PIVAS) é um projeto com uma grande estrutura, o 

mesmo foi idealizado na década de 1950, ou ainda bem antes disso, quando o Governo Federal com 

parceria do Governo do Estado da Paraíba começaram a levantar esforços na tentativa de construir 

estratégias políticas para alavancar a economia nacional e o desenvolvimento das regiões consideradas 

atrasadas no país. No entanto, só foi oficializado no final da década de 1990, com a finalidade de 

impulsionar e dinamizar a agricultura irrigada de fruticultura para exportação. (ANDRADE, 2013, P. 30). 

Hoje, o perímetro compreende uma área total de 6.335,74 ha, e uma área irrigável de 4.391,1 ha 

destinada à produção de culturas de alto valor comercial, com elevado nível tecnológico, 

proporcionando a produção de alimentos e matérias primas com geração de riqueza e emprego, o que 

veio a promover desta forma, o desenvolvimento da região e do Estado da Paraíba.   

O PIVAS está situado entre os municípios de Sousa e Aparecida, na mesorregião do Sertão do 

Estado da Paraíba e banhado pelas sub-bacias do Rio do Peixe e Rio Piranhas, com acesso pela BR – 230, 

distante a 420 km da capital do Estado João Pessoa. Essa facilidade quanto ao acesso, apresenta 

característica positiva, pois possuem as opções que podem ser escolhidas para o escoamento de sua 

produção, tanto por vias ferroviária e rodoviária, ambas ligadas aos principais pontos comercias do 

Estado e até mesmo do Nordeste, a exemplo das cidades de Fortaleza, Campina Grande e ao Porto de 

Cabedelo. (SILVA, et al. 2015). Vejamos logo abaixo, o mapa de sua localização:  
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FIGURA 1: Localização geográfica da área de estudo, Projeto Várzeas de Sousa

FONTE: Menino (2013, p. 40) 

Atualmente, segundo uma Cartilha Informativa (2014), o perímetro das Várzeas de Sousa se 

encontra dividido em 19 lotes empresariais, 177 lotes para pequenos produtores, 141 lotes para famílias 

assentadas pelo INCRA, e por final, 3 lotes destinados para pes

Escola Agrotécnica Federal de Sousa, atual Instituto Federal da Paraíba (IFPB), totalizando 341 lotes na 

área irrigável.   

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta parte será apresentada a discussão dos resultados obtidos durante a visita e aplicação dos 

questionários quanto à responsabilidade do gerenciamento dos resíduos sólidos no PIVAS, realizadas nos 

dois setores administrativos já citados. Também é aprese

da situação atual dos procedimentos da GRS. 

4.1 Questionário 1:  Coordenação de limpeza pública de Sousa

O primeiro questionário aplicado foi à área de administração. O entrevistado foi o Coordenador 

de Limpeza Urbana em exercício, encarregado pelo setor de limpeza do município.  

Segundo o coordenador em exercício, a Prefeitura Municipal de Sousa por meio do 

“Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental (DAESA)”

a principal responsável pela limpeza na cidade, desde a contratação dos agentes públicos para a coleta, 
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Localização geográfica da área de estudo, Projeto Várzeas de Sousa-PB. 
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bem como pela disponibilização de veículos e de equipamentos necessários para limpeza urbana até sua 

disposição final. Antes quem realizava essa função era uma empresa terceirizada contratada (Trash 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos Ltda), que devido alguns problemas não se encontra mais 

atuando nesse serviço, passando assim, a prefeitura a assumir esta responsabilidade.  

Porém, o sistema de limpeza do município de Sousa não é responsável pela coleta de resíduos 

sólidos no PIVAS, visto que, o perímetro se encontra mais afastado da área urbana da cidade, segundo o 

coordenador, que também afirma que, esse serviço provavelmente seria de responsabilidade do 

Município de Aparecida-PB, já que o perímetro fica entre a divisa dos dois municípios. O que se observa, 

no entanto, é que o município obedece à legislação vigente de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12. 305/10, 

por meio da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), criado 

no ano de 2013, que dá condição para que o munícipio tenha acesso aos recursos da União e assim 

consiga atender todas as etapas de serviço de limpeza urbana, desde a coleta até a disposição final dos 

resíduos.   

A intenção da visita e aplicação do questionário neste setor seria observar se esse serviço estaria 

cumprindo com responsabilidade a limpeza no PIVAS, e posteriormente entrevistar também os 

coletores, mas como se constatou, a Prefeitura Municipal de Sousa não exerce essa função no perímetro 

irrigado, por este motivo a entrevista deu-se por concluída nesse setor administrativo.  

 

4.2 Questionário 2: Centro Gerencial do PIVAS 

 

O segundo questionário foi aplicado no Centro Gerencial do Distrito de Irrigação (DPIVAS), 

localizado próximo à BR – 230, ao atual Gerente Executivo e Engenheiro Agrônomo, para investigar o 

impasse que se é interrogado, quanto à responsabilidade da coleta, transporte e disposição final dos R.S. 

no perímetro.  

Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a própria organização através da 

administração gerencial do PIVAS é quem exerce essa função de manutenção da limpeza na localidade, 

oferecendo os seguintes serviços: coleta, transporte e disposição dos resíduos. Contudo, há um interesse 

da gerencia que o serviço de limpeza municipal de Sousa ou até mesmo de Aparecida possa um dia 

desenvolver e expandir esse serviço além da área urbana, passando o PIVAS também a contemplar esse 

serviço.  

Na perspectiva do PIVAS possuir um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o 

Gerente Executivo coloca que, embora o projeto execute a coleta no perímetro, o mesmo, ainda não 

possui PGRS. Neste sentido, a organização ainda aborda que está havendo um grande interesse em 
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formular um relatório de planejamento para o referido projeto, e que os esforços de iniciar um estudo na 

área já começaram desde o final do ano passado (2014), mas ainda faltam concluir alguns estudos.  Outro 

fato que explica essa a demora desse processo se dá pela atual crise hídrica enfrentada pelos pequenos 

irrigantes e empresários na região, que contribuiu consequentemente, para que seus olhares se voltem 

para uma preocupação mais urgente, a falta de água.  

 

4.2.1 Resíduos Sólidos Gerados e Reciclagem 

 

No que se refere à composição dos resíduos sólidos no PIVAS, a maioria dos resíduos recolhidos 

na coleta é composta de matéria orgânica, seguido por plástico e depois papel. Outros materiais como: 

metal e vidro são em quantidade mínima. As características dos resíduos sólidos não influenciam no 

planejamento do sistema de limpeza na localidade, com exceção das embalagens de agrotóxicos 

(materiais tóxicos) que são separadamente armazenadas em sacolas de polietileno e tendo destinação 

diferente das demais, por uma empresa especifica que realiza esse trabalho: a “Associação dos 

Revendedores de Produtos Agropecuários – (ARPAN)”, que de maneira correta executa o serviço de 

coleta e transporte das embalagens vazias no perímetro para serem transformadas em plástico e 

revendidas para indústrias de fabricação com outros fins.  

Os Resíduos sólidos de origem orgânicos (frutas, verduras e folhagens) são o que existem em 

maior quantidade no perímetro, já que os moradores trabalham com muitas culturas agrícolas. Ao ser 

questionado sobre esse material orgânico, o Gerente Executivo afirmou que, a maior quantidade é 

reaproveitada, e pouco é descartado.  Deste modo, tanto essa matéria-prima serve para fazer adubo 

(utilizando coco- triturado e resto de outras culturas) como também para realizar um trabalho de 

incorporação de resto de cultura no solo. É ressaltado ainda que, os resíduos orgânicos também têm 

como destino a compostagem, tendo uma destinação correta e contribuindo para a melhoria das 

condições ambientais na localidade.          

E se tratando de Resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, baterias pilhas e óleo de frituras) 

são pouco descartados devido sua durabilidade, mas por falta de conhecimento acabam sendo 

descartados junto com o lixo convencional. Entretanto, há uma preocupação em implantar a coleta 

seletiva no PIVAS, respeitando as normas estabelecidas de acordo com as características de cada resíduo.  

No tocante a reutilização de uso de materiais descartáveis, como por exemplo, copos plásticos, os 

agricultores do PIVAS reciclam esses materiais para serem utilizados no plantio de mudas, o que 

demonstra a formação de cidadãos mais conscientes. Já se referindo aos Resíduos de Serviço de Saúde 

(RSS), o PIVAS não gera esse tipo de resíduo, porque na localidade não existe posto médico de saúde. 
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4.2.2 Coleta, acondicionamento, transporte e disposição final dos resíduos 

 

A coleta de resíduos sólidos produzidos nas Várzeas de Sousa é feita da seguinte maneira: os 

moradores expõe o lixo (plástico, papel, metal, orgânicos e rejeitos) - acoplados - em sacolas em pontos 

específicos de coletas, na esquina de cada lote/rua, e não na frente de suas residências, para facilitar o 

trabalho do coletor. A execução é feita com um caminhão basculante que passa pelos lotes recolhendo o 

lixo. O procedimento é feito regularmente, duas vezes por semana, nas terça e quinta-feira, ocorrendo 

somente em horários matutino, das (08h00min) oito horas ao (12h00min) meio dia. A quantidade de 

geração per capita produzida pelos residentes do PIVAS é em torno de 3,0 kg por residência, e o lixo 

total, presume-se que fique em torno de quinhentos (500 kg) por dia, ou seja, meia tonelada, segundo o 

gerente do DPIVAS, e a disposição final do lixo é o aterro sanitário da cidade de Sousa.  

 

4.2.3 Trabalhos para preservação ambiental no PIVAS 

 

Observa-se que, o Projeto de Irrigação Várzeas de Sousa, tem realizado ações e práticas voltadas 

para preservação ambiental, a exemplo da agroecologia, que tem como finalidade a agricultura orgânica, 

com a preocupação voltada para a natureza e a saúde humana. Existem na localidade áreas de reserva 

legal e de preservação ambiental, compreendendo uma área (1.473,80 há), que são áreas de degradação 

para recuperação por meio do plantio de sementes. No caso específico dos resíduos sólidos, como já foi 

observado o PIVAS tem realizado trabalhos com a reciclagem de copos descartáveis e o descarte correto 

dos resíduos tóxicos, como as embalagens vazias de agrotóxicos, para diminuir os riscos para a saúde das 

pessoas e da contaminação do meio ambiente. Por esse mesmo motivo, o PIVAS em parceria com a 

ARPAN está realizando um projeto chamado de: CAMPO LIMPO, o que demonstra a grande capacidade 

dos pequenos agricultores e empresários na contribuição ao tentar minimizar os problemas ambientais.     

5.  CONCLUSÃO 

 Em vista do que foi abordado na pesquisa, podemos concluir que o artigo cumpriu seu 

objetivo principal, que foi evidenciar como se dá o gerenciamento dos resíduos sólidos no 

PIVAS, onde se pôde constatar que o mesmo se responsabiliza pela coleta dos resíduos sólidos 

produzidos no perímetro, atividade que na realidade deveria ser uma responsabilidade do 

munícipio de Sousa, ou Aparecida, como relatado na entrevista, devido às fronteiras territoriais 
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de ambos. Porém não é realizada por esses municípios, destinando ao PIVAS a preocupação com 

o manejo desse material. Apesar de oferecer os serviços de coleta, transporte e disposição dos 

resíduos, o PIVAS não possui um PGRS, mas deseja implantar futuramente.  

O serviço ocorre de maneira bastante básica, se limitando à coleta de resíduos nas ruas, 

sem nenhuma separação ou destinação para reciclagem, o que representa um desperdício de 

oportunidade de obtenção de renda, uma vez que o material reciclado poderia ser vendido. No 

tocante aos resíduos orgânicos, estes apresentam uma destinação correta, ao servirem como 

adubo, assim como os resíduos tóxicos estão corretamente destinados, além das boas ações de 

reaproveitamento de plásticos para plantio de mudas.  

Diante das informações prestadas, fica evidente que o serviço de limpeza no perímetro é 

realizado dentro da média aceitável para o meio rural, no qual normalmente esse serviço inexiste, e em 

comparação a área urbana, o PIVAS se encontra com aspecto aparentemente mais limpo que a cidade.   
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Capítulo 3 

ATIVIDADES EMPREENDEDORAS E O AVANÇO TURÍSTICO PRESENTES NO MODA CENTER 
SANTA CRUZ - SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE 

 
 

Nilson Pereira da Silva1 
Aretuza Candeia de Melo2 

 
 
RESUMO  
 
Esta pesquisa buscou descrever as atividades empreendedoras e o avanço turístico presentes 
no Moda Center Santa Cruz no Município de Santa Cruz do Capibaribe-PE, que se tornou o 
principal centro Polo de Confecções do Estado de Pernambuco e da Região Nordeste brasileiro, 
e foi justamente com a característica de um povo empreendedor, que fez surgir a “Feira da 
Sulanca”, no início dos anos de 1970. Já no ano de 2006, o crescimento e a representatividade 
da antiga feira fez surgir um novo lema “turismo de compras têxtis”, que passou a ser 
vivenciada não mais nas ruas, e sim num projeto estruturado pelo Poder Público Municipal por 
meio da implementação do Moda Center Santa Cruz. Teve como objetivo principal descrever o 
turismo de compras têxtil em Santa Cruz do Capibaribe-PE, tendo como destaque o Moda 
Center Santa Cruz, no qual se buscou especificar estes por meio do processo histórico da Feira 
da Sulanca; analisar o potencial do Parque da Feira da Sulanca – o Moda Center Santa Cruz, e por 
fim, compreender o vigor do empreendedorismo e o avanço turístico. A base metodológica 
desta pesquisa é do tipo teórica/documental, que é realizada a partir de documentos 
considerados cientificamente autênticos, que se remete a análise qualitativa, com informações 
obtidas por técnicas secundárias. Foram realizados levantamentos em pesquisas secundarias 
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente 
(SDEAMA), do Centro Administrativo do Moda Center Santa Cruz (2016) e da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Capibaribe-PB (2017). O turismo de compras têxtil em Santa Cruz do 
Capibaribe, mas precisamente no Moda Center Santa Cruz, atrai semanalmente algo em torno 
de cem mil pessoas, podendo esse quantitativo chegar a cento e cinquenta mil pessoas por 
semana, nos períodos de alta temporadas, ficando provado que o turismo de compras é sem 
duvidas uma atividade que deve ser tratada com um olhar diferenciado já que interfere 
diretamente na vida da população, desenvolvendo-a no âmbito sociocultural e principalmente 
no âmbito econômico. Outro ponto primordial para o incremento da atividade econômica 
gerada pela Feira da Sulanca, e consequentemente, o amento do turismo de comparas têxtis no 
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município foi a construção do Moda Center Santa Cruz, que se notabilizou como sendo o maior 
Parque de Feiras da América Latina. A partir do ano de 2006, quando a feira da sulanca deixa de 
acontecer nas ruas do Centro da cidade, e passa a ser realizado neste importante centro de 
compras, o turismo toma uma maior dimensão, se consolidando como uma nova opção para o 
fomento da economia local. Toda essa projeção tem levado ao sistema local e estadual buscar 
avaliar constantemente o perfil dos comerciantes/empreendedores e dos turistas desta 
localidade.  
 
Palavras-chaves: Empreendedoras. Turístico. Polo. Compras. Têxtis.  
 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

No âmbito do conceito de turismo ampara-se o turismo intitulado de compra ou de 

consumo. Essa categoria encontra-se não apenas no turismo interno (por exemplo, turismo de 

compras em polos têxteis), mas também no turismo internacional (embora menos frequente ou 

mais restrito a determinadas camadas sociais) - (BENI, 1988). O Município de Santa Cruz do 

Capibaribe está localizado no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco, a uma distância 

média de 194 quilômetros da Capital Recife. O grande destaque deste município, tanto a nível 

regional e nacional é o turismo de compras, que apresenta uma grande diversidade comercial, 

oferta e variedade nos produtos vendidos no Moda Center Santa Cruz, se comparado a outros 

municípios do Estado do Pernambuco e da Região Nordeste.  A cidade atende quem procura, 

demanda, consumo popular e semi-popular da população que dela usufrui.  

A partir de sua emancipação, no ano de 1953, Santa Cruz do Capibaribe começa aos 

poucos dar seus passos rumo ao desenvolvimento, quando em 1974 a Feira da Sulanca é 

oficialmente instituída pelo Prefeito em exercício Augustinho Rufino de Melo. Com o passar dos 

anos a feira que começou timidamente, ganha proporções gigantescas, crescendo e 

aumentando em número de feirantes e compradores, semana após semana. A partir de então, a 

Cidade de Santa Cruz do Capibaribe, começa a compreender o vigor do empreendedorismo e o 

avanço do turismo de compras têxtil, recebendo turistas de todas as regiões do país, se 

consolidando inicialmente como a Capital da Sulanca. 

No ano de 2006, a Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, deixa as ruas da cidade e 

passa a acontecer no parque de feiras denominado de Moda Center Santa Cruz, que foi 

inaugurado no dia 07 de outubro de 2006, fato este que impulsionou ainda mais o turismo de 
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compras têxtil no município de Santa Cruz do Capibaribe, alavancando de vez o potencial 

econômico não só do município, mas de toda uma região. 

Este trabalho teve como objetivo principal descrever as atividades empreendedoras e o 

avanço turístico presentes no Moda Center Santa Cruz no Município de Santa Cruz do 

Capibaribe-PE, que se tornou o principal centro Polo de Confecções do Estado de Pernambuco e 

da Região Nordeste brasileiro, tendo como destaque o Moda Center Santa Cruz, no qual se 

buscou especificar estes por meio do processo histórico da Feira da Sulanca; analisar o potencial 

do Parque da Feira da Sulanca – o Moda Center Santa Cruz, e por fim, compreender o vigor do 

empreendedorismo e o avanço turístico. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: a sociedade de consumo 

 

Sociedade de consumo é um termo utilizado para designar o tipo de sociedade que se 

encontra numa avançada etapa do processo de desenvolvimento industrial capitalista, e que se 

caracterizam pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis, graças à elevada produção. 

Esse é um dos termos mais difundidos sobre o que vem a ser uma sociedade de consumo.  

Vale ressaltar que o termo Sociedade de Consumo, não é algo novo, é algo que vem sendo 

discutido desde a I Revolução Industrial iniciada na metade do século XVIII na Inglaterra, que se 

deu através da mecanização da indústria, como por exemplo, o sistema fabril, também houve 

uma revolução dos meios de transportes da época que foi um grande facilitador para 

escoamento da produção.  

Além da urbanização aliado ao desenvolvimento de novas tecnologias, fizeram com quer 

a mão de obra fosse gradativamente sendo substituída por máquinas que produzia cada vez 

mais, criando assim um excedente, que precisava de um mercado com novos consumidores. Na 

busca por esse novo mercado é que começa a surgir às estratégias de marketing, tão 

importante para se alcançar novos consumidores.  

O posicionamento de Retondar (2008) sobre a sociedade de consumo, o mesmo relata o 

desejo de consumir, demonstrando a reprodução de valores sustentados ou negados através da 

simbologia, ou seja, dos seus significados enquanto consumo social.  

A sociedade de consumo caracteriza-se, antes de tudo, pelo desejo socialmente 
expandido da aquisição “do supérfluo”, do excedente, do luxo. Do mesmo modo, se 
estrutura pela marca da insaciabilidade, da constante insatisfação, onde uma 
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necessidade preliminarmente satisfeita gera quase automaticamente outra necessidade, 
num ciclo que não se esgota, num continuum onde o final do ato consumista é o próprio 
desejo de consumo (RETONDAR, 2008, p.138). 

Consumir passa, neste caso, a ser percebido como processo de mediação de relações 
sociais, transfigurando através desta atividade conflitos políticos, de gênero, distinções 
étnico-raciais, reprodução de valores entre um conjunto de outros elementos que são 
sustentados ou negados simbolicamente no interior deste campo (RETONDAR, 2008, 
p.139). 

Neste sentido, é que Featherstone (1995, p. 32), que afirma: 

Afirma-se que a expansão da produção capitalista, especialmente depois do impulso 
recebido da gerência científica e do “fordismo”, por volta da virada do século, 
necessitou da construção de novos mercados e da “educação” de novos públicos 
consumidores por meio da publicidade e da mídia.    

A estratégia adotada pelo industrial americano Henry Ford, de conceder incentivos para 

que seus funcionários passassem a consumir, os automóveis que eles mesmos produziam, foi 

muito interessante, pois ele os tornava de uma só vez, consumidores do seu produto e 

implicitamente fazia deles parte integrante de uma publicidade massificando. Mas, para quê se 

possa entender melhor a sociedade de consumo, é importante conhecer as características da 

sociedade de consumo, no qual Featherstone (1995) destaca as principais características da 

sociedade de consumo, que são: 

 

 Para a maioria dos bens, a sua oferta excede a procura, levando a que 

as empresas recorram a estratégias de marketing agressivas e sedutoras que induzem 

o consumidor a consumir, permitindo-lhes escoar a produção. 

 A maioria dos produtos e serviços está normalizada, os seus métodos de fabrico 

baseiam-se na produção em série e recorre-se a estratégias de obsolescência 

programada que permita o escoamento permanente dos produtos e serviços. 

 Os padrões de consumo estão massificados e o consumo assume as características de 

consumo de massas, em que se consome o que está na moda apenas como forma de 

integração social. 

 Existe uma tendência para o consumismo (um tipo de consumo impulsivo, 

descontrolado, irresponsável e muitas vezes irracional). 

 

Dito isto, fica bem mais fácil de compreender o que representa a sociedade de consumo, 

o que está bem difundido no mundo capitalista contemporâneo, e como afirmam vários 
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estudiosos, a sociedade pós-moderna é sim uma sociedade de consumo, e nela as pessoas são 

identificadas como consumidores em potencial para consumir todo aquele excedente de um 

sistema de produção automatizado. Para Retondar (2008, p.138), em um artigo publicado sobre 

“A (Re)construção do Indivíduo: a sociedade de consumo como “contexto social” de produção 

de subjetividades” que diz: 

A sociedade de consumo caracteriza-se, antes de tudo, pelo desejo socialmente 
expandido da aquisição “do supérfluo”, do excedente, do luxo. Do mesmo modo, se 
estrutura pela marca da insaciabilidade, da constante insatisfação, onde uma 
necessidade preliminarmente satisfeita gera quase automaticamente outra necessidade, 
num ciclo que não se esgota, num continuo onde o final do ato consumista é o próprio 
desejo de consumo. 

Neste meio do consumismo o individuo tem sido bombardeado com as chamadas 

campanhas publicitárias que os tornam alienados para consumir, o marketing é tão pesado que 

o homem termine por fazer o consumo necessário e o consumo do supérfluo, e muitas vezes ele 

deixa o que é necessário de lado para atender seu desejo pelo modismo, pelo que o mercado 

estar lhe mostrando, induzindo ele a consumir.  

Quando isto acontece o indivíduo torna-se refém do prazer e da satisfação do momento 

sentindo feliz pela “conquista” e neste sentido, Bauman (2008, p. 113), diz que: “culpe a si 

mesmo, e a ninguém mais, se tudo isso não resultar na felicidade que você esperava.”. Em 

pouco tempo será visível que aquela satisfação será preenchida por outro desejo que lhe fará 

esquecer o objeto anteriormente consumido. Isso se torna algum rotineiro, e que de forma 

sorrateira é introduzido no cotidiano da sociedade, de forma que ela percebe-se, que esta sendo 

manipulada e induzida, a práticas consumistas e escolhas, que lhes demonstra uma falsa 

liberdade de escolha. O consumismo também traz ao indivíduo sensações e que se pode 

observar no que diz Lipovetsky (2009, p. 147):  

Jamais se consome um objeto por ele mesmo ou por seu valor de uso, mas por seu valor de troca 
signo, isto é, em razão do prestígio, do status, da posição social que confere. Para além da 
satisfação espontânea das necessidades, é preciso reconhecer no consumo um instrumento da 
hierarquia social e nos objetos um lugar de produção social das diferenças e dos valores 
estatutários.    

Este relato é facilmente, comprovado em todas as camadas sociais existentes, onde os 

(signos) dizem muito sobre os indivíduos, classificando-os numa hierarquia excludente. Esta 

diferenciação também contribui para que surja outro fator relativo ao consumo, fator este que 

leva alguns desses personagens da sociedade a querer consumir aquilo que é supérfluo 

deixando-os endividados. Há também aqueles que por não possuir condições econômicas 
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satisfatórias para satisfazerem seu desejo de consumo de determinados produtos, buscam 

outros meios para satisfazer suas necessidades.  Neste sentido, Bauman (2008, p. 87) descreve 

que: 

À medida que consumir (e gastar) mais do que ontem, porém (esperasse) nem tanto 
quanto amanhã, se torna a estrada imperial para a solução de todos os problemas 
sociais, e que o céu se torna o limite para o poder de sedução das sucessivas formas de 
atrair o consumidor, as empresas de cobranças de débitos, as firmas de segurança e as 
unidades penitenciárias tornam-se importantes. 

Desta forma, pode-se dizer, que o consumo feito de forma desorganizada e sem critérios 

tende a causar efeitos maléficos ao ser social. Também não se pode dizer que a sociedade 

contemporânea, não colhe bons frutos desse consumismo, pois, através desse consumo muitas 

outras atividades são desencadeadas, promovendo o consumo de serviços fazendo surgir novos 

postos de trabalho, gerando renda e desenvolvimento, servindo de combustível pra mover a 

grande roda da economia. 

É interessante observar, que neste modelo de sociedade de consumo, não se imagina um 

ponto final, mas o que se pensar é produzir novos produtos que despertem alimente o individuo 

para que a busca por saciar sua necessidade continue viva, mas de forma que ele nunca esteja 

totalmente satisfeito, sempre querendo um produto melhor com mais tecnologia que seja mais 

avançado que o do seu vizinho, seu amigo e principalmente do seu “concorrente”, pois o 

consumidor nunca aceitará ficar pra trás, nem que para isso ele tenha que consumir objetos que 

ele nem simpatize, mas para poder fazer parte de um seleto grupo ele não hesitará em fazê-lo.  

 
3 METODOLOGIA 
 
3.1 Caracterização da Área de Estudo 
 

O Município de Santa Cruz do Capibaribe localiza-se no Nordeste brasileiro, na parte 

Setentrional do Estado de Pernambuco, na Mesorregião Agreste, integrado a Microrregião do 

Alto Capibaribe (Figura 1).  Distando 194 quilômetros da Capital - Recife, a sede do município tem 

uma extensão territorial de 335,31 Km² e encontra-se entre as Coordenadas Geográficas - 36º 12’ 

27’’ Longitude Oeste e - 7º 57’ 27’’ Latitude Sul.  
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Figura 1: Localização geográfica de Santa Cruz do Capibaribe
 

   Fonte: Wikimedia, 2018 e Google Earth

Santa Cruz do Capibaribe faz limites ao Norte com o Município de Barra de São 

Miguel/PB; ao Sul com Brejo da Madre de Deus/PE; a Leste com Taquaritinga do Norte/PE e ao 

Oeste com Jataúba/PE. Atualmente, o mun

cidades do polo de confecções do Estado de Pernambuco e do Brasil, com o Moda Center Santa 

Cruz. Este fato só aumenta a liderança do município santacruzense frente aos outros oito 

municípios que fazem parte da Microrregião do Alto Capibaribe no Agreste Pernambucano.   

Segundo o levantamento do último censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), a 

população de Santa Cruz do Capibaribe é de aproximadamente 87.582 habitantes, sendo a 14ª 

população do Estado de Pernambuco e a 9ª população na Microrregião do Alto Capibaribe. O 

Município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco se 

consolidou como a principal cidade do Polo de Confecções do Estado. O segundo maior polo de 

confecções do Brasil, perdendo espaço apenas para o Estado de São Paulo. 

Santa Cruz do Capibaribe, ainda apresenta um déficit considerado no tocante a sua malha 

urbana, pois apesar dos esforços do poder público, a cidade cresce a passos largos ficando difícil 

para a gestão municipal acompanhar esse crescimento. Apesar da malha urbana santacruzense, 

sofrer com alguns gargalos o município configura

Estado de Pernambuco.  
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Earth, 2018. 

Santa Cruz do Capibaribe faz limites ao Norte com o Município de Barra de São 

Miguel/PB; ao Sul com Brejo da Madre de Deus/PE; a Leste com Taquaritinga do Norte/PE e ao 

Oeste com Jataúba/PE. Atualmente, o município se destaca como uma das mais importantes 

cidades do polo de confecções do Estado de Pernambuco e do Brasil, com o Moda Center Santa 

Cruz. Este fato só aumenta a liderança do município santacruzense frente aos outros oito 

a Microrregião do Alto Capibaribe no Agreste Pernambucano.   

Segundo o levantamento do último censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), a 

população de Santa Cruz do Capibaribe é de aproximadamente 87.582 habitantes, sendo a 14ª 

Pernambuco e a 9ª população na Microrregião do Alto Capibaribe. O 

Município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco se 

consolidou como a principal cidade do Polo de Confecções do Estado. O segundo maior polo de 

es do Brasil, perdendo espaço apenas para o Estado de São Paulo. 

Santa Cruz do Capibaribe, ainda apresenta um déficit considerado no tocante a sua malha 

urbana, pois apesar dos esforços do poder público, a cidade cresce a passos largos ficando difícil 

a a gestão municipal acompanhar esse crescimento. Apesar da malha urbana santacruzense, 

sofrer com alguns gargalos o município configura-se entre as maiores frotas de veículo do 
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Santa Cruz do Capibaribe faz limites ao Norte com o Município de Barra de São 

Miguel/PB; ao Sul com Brejo da Madre de Deus/PE; a Leste com Taquaritinga do Norte/PE e ao 

icípio se destaca como uma das mais importantes 

cidades do polo de confecções do Estado de Pernambuco e do Brasil, com o Moda Center Santa 

Cruz. Este fato só aumenta a liderança do município santacruzense frente aos outros oito 

a Microrregião do Alto Capibaribe no Agreste Pernambucano.    

Segundo o levantamento do último censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), a 

população de Santa Cruz do Capibaribe é de aproximadamente 87.582 habitantes, sendo a 14ª 

Pernambuco e a 9ª população na Microrregião do Alto Capibaribe. O 

Município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco se 

consolidou como a principal cidade do Polo de Confecções do Estado. O segundo maior polo de 

es do Brasil, perdendo espaço apenas para o Estado de São Paulo.  

Santa Cruz do Capibaribe, ainda apresenta um déficit considerado no tocante a sua malha 

urbana, pois apesar dos esforços do poder público, a cidade cresce a passos largos ficando difícil 

a a gestão municipal acompanhar esse crescimento. Apesar da malha urbana santacruzense, 

se entre as maiores frotas de veículo do 
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A cidade conta com um Terminal Rodoviário que se encontra em péssimo estado de 

conservação, e que não atende mais a população como já atendeu no passado. Não há 

transporte coletivo, ficando a população dependente dos moto-taxistas, táxis e do transporte 

alternativo feito por Toyotas (jipes bandeirantes da marca Toyota) adaptados e das Vans. A 

cidade conta com milhares de pequenas e micro empresas têxteis que transformam a matéria 

prima em confecção que vestem pessoas de todas as regiões do Brasil. Essas empresas geram 

aproximadamente 120 mil empregos diretos (IBGE, 2015). 

A estrutura econômica do Município de Santa Cruz do Capibaribe pode-se dizer que de 

modo geral o mesmo se subdivide em comércio, indústria e produção rural. Sendo que o 

principal aspecto econômico do município é o comércio, principalmente o comércio ligado à 

produção têxtil, que vai desde a comercialização de tecidos e aviamentos em geral até a 

produção do produto final, ou seja, a confecção de roupas.  

No tocante a produção têxtil, a cidade, é a referência regional, desta forma ela abastece 

grande parte das fábricas do polo têxtil e no tocante à matéria prima destacam-se tecidos, 

linhas, elásticos.  De acordo com o IBGE (2015), através das Estatísticas do Cadastro Central de 

Empresas de Santa Cruz do Capibaribe - 2015 existiam no município 1.573 estabelecimentos que 

ocupava 5.264 pessoas.  

A cidade vem mantendo ao longo dos anos um alto índice de empregos formais. No 

entanto, a mão de obra informal ainda é muito grande, mas esses índices vêm caindo ano após 

ano, principalmente na indústria ligado a confecção que têm obtido bons índices de 

formalização, algo bem diferente do passado, quando o município ainda vivenciava a era da 

sulanca regado à informalidade e sonegação fiscal.  

Segundo levantamento realizado pelo IBGE no ano de 2010 o PIB Per Capita de Santa 

Cruz do Capibaribe era de R$ 12.286,00 (doze mil duzentos e oitenta e seis reais.). Em 

comparação com outros municípios a nível nacional, entre os 5.570 brasileiros, Santa Cruz do 

Capibaribe, apareceu na posição 3.215º. Entre os 185 municípios pernambucanos a posição dos 

santacruzenses é a 29º. Já entre os 9 municípios da Microrregião do Agreste de Pernambuco sua 

posição é a segunda.    

 
3.2 Procedimentos Metodológicos 
 

A base metodológica desta pesquisa embasou-se na pesquisa teórica/documental, que é 

aquela realizada a partir de documentos considerados cientificamente autênticos, ou seja, 
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denominados de extração de fontes secundárias. Para Ludke e André (1986, p. 12), a análise 

teórica/documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema. 

A metodologia usada para este para este trabalho constitui-se de duas partes: a teórica e 

a documental, na qual foi embasa em livros, paperps, revistas (online), sites, que relatam a 

história de Santa Cruz do Capibaribe, bem como documentários sobre o surgimento da Feira da 

Sulanca, além de pesquisas de documentais sobre o Moda Center Santa Cruz no contexto do 

tema abordado.  A análise documental é indispensável porque a maior parte das fontes escritas 

– ou não – é quase sempre a base do trabalho de investigação.  

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa documental realizadas pela 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente (SDEAMA, 2013), do 

Centro Administrativo do Moda Center Santa Cruz (2016) e da Prefeitura Municipal de Santa 

Cruz do Capibaribe-PB (2017), na qual foram levantadas no interstício de 2017 a 2018.  

O local escolhido – o Moda Center Santa Cruz de Santa Cruz do Capibaribe é o principal 

centro de compras têxteis ou de confecções do Nordeste, por possuir uma imensa variedade de 

produtos, ambiente climatizado, praça de alimentação, estacionamento, hotéis, pousadas, 

restaurantes reúne uma grande quantidade de pessoas, comerciantes, empreendedores e 

turistas de diversas regiões do país, bem como, de diferentes classes socioeconômicas que 

passam por este local para fazer compras (para revenda e/ou pessoais), conhecer e passear. A 

presente pesquisa está divida em três partes: 

 

1. Pesquisa bibliográfica ou de revisão de literatura. Esta parte teve como destaque a 

sociedade de consumo. 

2. Descrição da Área de Estudo, tendo como caracterização: localização geográfica; dinâmica 

populacional; malha urbana; estrutura econômica.  

3. Análise e Discussão dos Resultados tiveram como base: processo histórico da feira da 

sulanca de Santa Cruz do Capibaribe; O Moda Center Santa Cruz: o Parque de Feira da 

Sulanca; Vigor empreendedor e turístico do Moda Center Santa Cruz. 

 

Este trabalho objetivou organizar informações sobre o turismo de compras no Município 

de Santa Cruz do Capibaribe-PE, a fim de buscar o entendimento do principal motivo que atrai 
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turistas de todos os lugares do Brasil, para comprarem no Moda Center Santa Cruz, além de 

avaliar o perfil do empreendedor e dos turistas. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 Processo Histórico da Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe  
 

No ano de 1953, o então Distrito de Capibaribe, tornou-se município, através da Lei 

Estadual Nº 1.818 de 29 de dezembro de 1953, sancionada pelo então Governador do Estado 

Etelvino Lins de Albuquerque, recebendo, portanto o nome de Santa Cruz do Capibaribe-PE 

(ARAÚJO, 2008). Segundo o autor citado, foi a partir de sua emancipação, que Santa Cruz do 

Capibaribe começa aos poucos dar seus passos rumo ao desenvolvimento, quando em 1974 a 

Feira da Sulanca é oficialmente instituída através de um Decreto Municipal, na ocasião assinado 

pelo Prefeito em exercício Augustinho Rufino de Melo. Passando a feira a acontecer na Rua 

Siqueira Campos. No entanto, antes de ser instituída oficialmente, a feira teve início na Travessa 

Júlio Moraes, conhecida como Beco de Zé Feitosa.  

Com o passar dos anos a feira que começou timidamente, começa a ganhar proporções 

gigantescas, crescendo e aumentando em número de feirantes e compradores, semana após 

semana. A partir de então, a cidade de Santa Cruz do Capibaribe começa a vivenciar o turismo de 

compras têxtil, recebendo turistas de todas as regiões do país, se consolidando inicialmente 

como a Capital da Sulanca brasileira. A Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe tinha o 

caráter de feira livre, chegou a ocupar aproximadamente 30 ruas do centro da cidade, sempre 

acontecendo aos domingos, segundas, quartas e quintas feiras (PMSCC, 2017). A fama da feira 

tomou uma proporção que ultrapassou os limites do município santacruzense, ao ponto do 

município de Caruaru-PE também instituir sua feira da sulanca. Diga-se de passagem, que grande 

parte daqueles que começaram a feira da sulanca na Capital do Forró, eram sulanqueiros 

oriundos de Santa Cruz do Capibaribe. 

No ano de 2006, a feira de Santa Cruz do Capibaribe, deixa o centro da cidade sendo 

transferido para o Parque de feiras denominado de Moda Center Santa Cruz, que foi inaugurado 

no dia 07 de outubro de 2006. A mudança da feira ajudou a consolidar ainda mais o turismo de 

compras têxtil no município, elevando o potencial econômico não só do município, mas de toda 

uma região (PMSCC, 2017). Existem divergências sobre o surgimento do termo sulanca, umas 

das versões do surgimento do nome vem da história do caminhoneiro Bilino Aragão, que vinha 
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de São Paulo trazendo em seu caminhão retalhos de vários tipos, e ao ser parado em 

determinado Posto Fiscal, e indagado pela nota fiscal dos produtos, no mesmo diz que não 

existia nota e que aquilo se tratava de sulanca, algo muito popular que não teria nota fiscal.  

No entanto, existe outra versão e que é a mais conhecida e propagada pelos 

santacruzenses, que o nome sulanca foi uma derivação do nome do tecido de helanca, o qual 

vinha do Sul do país. Desta forma, fizeram a junção dos nomes Sul + helanca, que culminou na 

palavra sulanca.  Mas de acordo com o escritor santacruzense Júlio Ferreira de Araújo, no seu 

livro Histórias de Santa Cruz do Capibaribe (2008), ele nos trás outra versão que tem certa 

semelhança com a primeira aqui apresentada. 

[...] foi um guarda fiscal. As pessoas que compravam, iam tirar a nota e o fiscal 
perguntava: “Que é isto?” A resposta era: - são confecções. O guarda não aceitou a 
denominação de “confecções”, porque só encontrava tanguinhas e cobertas de 
retalhos. Alguns guardas reunidos questionou-se sobre que nome deveria colocar 
naquelas mercadorias. Um deles comentou: Eu não sei que nome dá a essa “sulanca”. 
Todos riram e ficaram satisfeitos com o nome, sugerido casualmente (ARAÚJO, 2008, p. 
61). 

Divergências a parte, o ponto de consenso nesta história, é que o termo sulanca tinha 

sim, o cunho pejorativo, de algo de qualidade inferior, e esta alcunha se sustentou durante 

décadas, e mesmo com toda evolução do que hoje é confeccionado em Santa Cruz do 

Capibaribe/PE e região, ainda é muito comum ouvir se falar na feira da sulanca, ao se referir as 

feiras de confecções existentes em Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama, as três 

principais cidades que compõem o Polo de Confecções de Pernambuco. Nos dias atuais, Santa 

Cruz do Capibaribe, é oficialmente reconhecido como a Capital Estadual da Confecção, através 

da Lei Estadual Nº 14.311 de maio de 2011, de autoria do então Deputado Estadual Edson de 

Souza Vieira. Apesar desta Lei, e da nova nomenclatura, a capital da sulanca ainda é o nome mais 

propagado, e continua na boca do povo, e ao que tudo indica não vai sair tão fácil, e de certa 

forma, é bom que esse termo seja preservado, pois faz parte do contexto histórico e cultural da 

cidade. 

 
4.2 O Moda Center Santa Cruz: o Parque de Feira da Sulanca 
 

No ano de 2006, a Feira da Sulanca de Santa Cruz do Capibaribe, deixa as ruas da cidade e 

passar a acontecer no Parque de feiras denominado de Moda Center Santa Cruz, que foi 

inaugurado no dia 07 de outubro de 2006, fato este que impulsionou ainda mais o turismo de 

compras têxtil no município de Santa Cruz do Capibaribe, alavancando de vez o potencial 
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econômico não só do município, mas de toda uma região. A área total incluído a parte interna e 

externa é de 320 mil m², porém desse total 120 mil m² é de área construída e coberta. O Parque 

possui 6 praças de alimentação, 19 hotéis/dormitórios, 9.672 boxes, 707 lojas,  1 centro  

administrativo, 1 centro de eventos, posto ambulatorial e estacionamento com  

aproximadamente 6 mil vagas (Figuras 2 e 3) - (CENTRO ADMINISTRATIVO MODA CENTER 

SANTA CRUZ, 2006). 

Figura 2: Esboço do projeto inicial da arquitetura do Moda Center Santa Cruz 

 
                          Fonte: Centro Administrativo. Moda Center Santa Cruz, 2006. 
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Figura 3: Vista panorâmica do Moda Center Santa Cruz

                  Fonte: Centro Administrativo. Arquivo 
 

O Moda Center Santa Cruz está localizado no quilometro 12 da Rodovia PE

perímetro urbano do Município de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste Setentrional do Estado de 

Pernambuco.  O acesso ao Moda Center Santa Cruz ocorre 

Pão de Açúcar no Município de Taquaritinga do Norte

rodovia PE-160 até o quilômetro 12, ainda no perímetro urbano de Santa Cruz do Capibaribe, 

conforme a ilustração das Figuras 4

Figura 4: Rota para o Moda Center via BR

              Fonte: Maps Google, 2018. 
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Figura 3: Vista panorâmica do Moda Center Santa Cruz  

Fonte: Centro Administrativo. Arquivo Administrativo, 2018. 

O Moda Center Santa Cruz está localizado no quilometro 12 da Rodovia PE

perímetro urbano do Município de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste Setentrional do Estado de 

Pernambuco.  O acesso ao Moda Center Santa Cruz ocorre através da BR

Pão de Açúcar no Município de Taquaritinga do Norte-PE, onde o percurso continuará através da 

160 até o quilômetro 12, ainda no perímetro urbano de Santa Cruz do Capibaribe, 

conforme a ilustração das Figuras 4 e 5. 

Figura 4: Rota para o Moda Center via BR-104/PE-160 
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O Moda Center Santa Cruz está localizado no quilometro 12 da Rodovia PE-160 no 

perímetro urbano do Município de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste Setentrional do Estado de 

através da BR-104 até o Distrito de 

PE, onde o percurso continuará através da 

160 até o quilômetro 12, ainda no perímetro urbano de Santa Cruz do Capibaribe, 
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4.3 Vigor Empreendedor e o Moda Center Santa Cruz 

O Moda Center Santa Cruz conta com empreendedores de 54 municípios, sendo 38 

pernambucanos, o que representa 20% dos municípios pernambucanos, ou, seja, 1 em cada 5 

municípios possuem empreendedores na Capital Estadual da Confecção.  Já na Paraíba, são 16 

cidades, ou seja, 7% dos municípios paraibanos estão presentes na Terra das Confecções, 

empreendendo e movimentando o Turismo de Compras de Santa Cruz do Capibaribe/PE, 

conforme demonstram os Gráficos 1, 2, 3, 4 e 5. 

 

Gráfico 1: Origem dos empreendedores do Moda Center Santa Cruz 

 
 

Fonte: SDEAMA, 2013. 

 
Segundo Carvalho (1996, p.79-82): 

Os empreendedores são indivíduos que têm a capacidade de criar algo novo, assumindo 
responsabilidades em função de um sonho, o de obter sucesso em seu negócio, estas 
pessoas são ousadas, aprendem com os erros e encaram seu negócio como um desafio a 
ser superado; têm facilidade para resolverem problemas que podem influenciar em seu 
empreendimento, e mais, identificam oportunidades que possibilitam melhores 
resultados; são pessoas incansáveis na procura de informações interessadas em 
melhorias para o seu setor ou ramo de atividade, elevando ao máximo sua gestão. 

Percebeu-se que, a ação empreendedora dos comerciantes do Moda Center Santa Cruz, 

ou seja, sua origem como empreendedor surge no período da Feira da Sulanca, no entanto, 

constatou-se que desde os primórdios que a população que vive economicamente do comércio 

de roupas em Santa Cruz do Capibaribe, destacam-se as práticas inovadoras, suas atividades ou 

produtos comercializados.  
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Gráfico 2: Empreendedores dos 185 municípios do Estado de Pernambuco 

 
 

Fonte: SDEAMA, 2013. 
 

 

Conclui-se que o bom empreendedor/investidor/comercial, passaram a agregar valor aos 

produtos e serviços realizados no âmbito do Moda Center Santa Cruz, que está 

permanentemente preocupado com a gestão de recursos e com os conceitos de eficiência e 

eficácia. Pois, através de uma pesquisa realizada pela SDEAMA (2013), constatou-se que 80% dos 

comerciantes são empreendedores. Assim, passando a demonstrar que tais investidores não 

tem medo de “assumir riscos e começar algo novo”. Segundo Hisrich & Peter (2004, p. 33): 

Não vê os empreendedores causando mudanças, mas vê os empreendedores 
explorando as oportunidades que as mudanças criam (na tecnologia, na preferência dos 
consumidores, nas normas sociais etc.). Isso define empreendedor e 
empreendedorismo: o empreendedor busca a mudança, e responde e explora a 
mudança como uma oportunidade. O papel do empreendedorismo no desenvolvimento 
econômico envolve mais do que apenas o aumento de produção e renda per capita; 
envolve iniciar e constituir mudanças na estrutura do negócio e da sociedade.  

 

Gráfico 3: Empreendedores dos 223 municípios do Estado da Paraíba 

 
 

           Fonte: SDEAMA, 2013. 
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O gráfico acima diz que: para cada 5 municípios pernambucanos, 1 tem empreendedores 

investindo e trabalhando no Moda Center Santa Cruz. Isto representa 38 dos 185 municípios do 

Estado de Pernambuco. Para cada 14 municípios paraibanos 01 tem empreendedores 

trabalhando no Moda Center Santa Cruz. Isto representa 16 dos 223 municípios do Estado da 

Paraíba. Segundo informações apresentadas pelo trabalho “As Fronteiras da Atividade 

Empreendedora Baseada no Moda Center”, realizado pela Secretaria de Desenvolviment

Econômico, Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz do Capibaribe/PE (2013), que contou 
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Gráfico 5: Atividades empreendedoras presentes no Moda Center Santa Cruz. 

  
                                     Fonte: SDEAMA, 2013. 

As atividades empreendedoras existentes no âmbito do Moda Center Santa Cruz, estão 

representadas em três categoriais que são elas: representantes, revendedores e produtores. É 

importante frisar o papel que cada atividade desempenha. O revendedor é aquele individuo que 

compra e revende um determinado produto. O representante é o individuo que vende um 

produto ao qual foi pego em consignação. Já o produtor, é bem mais fácil compreensão, pois, é 

aquele que produz o produto a ser comercializado. No entanto, a negociação entre 

representantes, revendedores e produtores é necessária com relação à diferença entre 

produtor, representante e o empreendedor. Nessa perspectiva, vista no Moda Center Santa 

Cruz, nem sempre o empreendedor é um líder do local, devido a grande gama de comerciantes 

existentes na área. Pode-se dizer, segundo Baggio & Baggio (2014, p. 36), que são quatro as 

fazes do processo de empreender: identificar e avaliar a oportunidade; desenvolver o plano de 

negócios; determinar e captar os recursos necessários; gerenciar a organização criada. 
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O objetivo primordial deste trabalho foi trazer a tona a discussão da atividade turística 

que a Terra da Sulanca tem demonstrado ao longo da sua história no tocante a indústria e o 

comércio de confecções. É a partir deste turismo que o município tem trilhado o desenvolvido 

econômico e sociocultural gerando renda e emprego, o que colocou o município como a 

principal cidade do Polo de Confecções do Estado de Pernambuco e de toda a Região Nordeste, 

sendo destaque inclusive a nível nacional quando o assunto é produção têxtil de confecções. 

Diante do exposto, o trabalho em questão tende a despertar um novo olhar para as atividades 

ligadas ao turismo, já que Santa Cruz do Capibaribe, existe todo esse potencial ora já relatado, 

porém a muito mais a ser explorado, pois além do turismo de compras têxtil, também pode ser 

abordado o turismo ecológico, principalmente na Serra do Pará.  

É bem verdade que a Cidade de Santa Cruz do Capibaribe, ainda tem muita o quê estudar, 

explorar e sobre tudo desenvolver o turismo, sobre tudo o turismo de compras têxtis, e para 

que esse desenvolvimento de fato ocorra se faz necessária a participação, mas efetiva dos 

órgãos governamentais, investindo na infraestrutura das estradas, na segurança como também 

nas políticas de incentivos fiscais, e por outro lado é extremamente importante o investimento 

privado, que ajude a desenvolver setores como, por exemplo, o de hotelaria. Portanto, a análise 

feita sobre o Turismo de Compras Têxtil no Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE: O caso do 

Moda Center Santa Cruz, propicia novas abordagens, elevando ainda mais os estudos futuros 

sobre essa temática.   
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Capítulo 4 
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RESUMO 

Considerando o contexto dos estudos sobre liderança, destaca-se a Teoria Comportamental, que 
descreve três estilos de líder: autocrático, democrático e liberal. Posteriormente, as organizações 
passaram a reconhecer também o líder carismático, o qual exerce influência sobre os liderados a 
partir da inspiração. Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo principal avaliar 
os estilos de liderança sob o ponto de vista dos membros do corpo funcional da 14ª Vara Federal 
em Patos-PB. A pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, tendo uma abordagem quali-
quantitativa, cujo o levantamento dos dados deu-se a partir de um questionário adaptado de 
Accioly (2006), contendo questões sobre o perfil dos entrevistados. Quanto a coleta dos dados, 
trata-se de um estudo de caso, observou-se que o órgão público federal é composto de 30 
colaboradores divididos nas funções de Magistrado, Direção, servidores públicos, estagiários, 
conciliadores e terceirizados, caracterizando-se como a população da pesquisa. No entanto, a 
pesquisa foi realizada apenas com servidores públicos e estagiários, onde obteve-se um total 12 
respondentes, caracterizando-se como amostra estudada. Após a análise e discursão dos 
resultados, verificou-se que, de acordo com as posturas apontadas pelos membros do corpo 
funcional, o estilo autocrático de liderança é o que predomina. Apesar disso, o corpo funcional 
considerou motivadora a presença dos dirigentes para o ambiente do trabalho. 

Palavras-chave: Teoria comportamental; Liderança; Estilos de liderança. 
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INTRODUÇÃO 

 

A liderança tem ganhado cada vez mais respaldo nas discussões contemporâneas. 

Considerado como aquele que tem a qualidade de quem pensa sempre à frente do seu tempo, o 

líder é continuamente tomado por um constante desejo de aprender e por possuir a capacidade 

de influenciar as pessoas (RUSSO, 2009).  

De acordo com a Teoria Comportamental, oriunda da Escola de Relações Humanas, os 

estilos comportamentais no desempenho da liderança passam a ser a tônica de pesquisas que 

estudam a influência de líderes autocráticos, democráticos ou do tipo laissez-faire sobre os 

participantes dos grupos e o resultado do trabalho (TOLFO, 2000).  

Nas organizações, a liderança apresenta o papel fundamental de direcionar os esforços 

para o bom andamento dos trabalhos, tanto no contexto público como no privado. Conhecer os 

diversos tipos de liderança possibilita saber mais sobre a arte de coordenar pessoas, pois isso 

interfere no modo como cada colaborador é influenciado na organização (RUSSO, 2009). 

A liderança está presente nas atividades empresariais, sociais, familiares, entre outras. 

Pensando no sucesso de suas atividades, as organizações necessitam de líderes competentes os 

quais desenvolvam recursos e potencialidades grupais (SILVA, 2016). 

Têm-se visto, no âmbito da administração pública, muitas estratégias que outrora eram 

implementadas apenas no setor privado serem também valorizadas e fortemente 

implementadas pelo setor público. As especificidades deste setor são respeitadas, mas elas 

respondem à necessidade de uma prestação de serviços públicos de qualidade e que 

contribuem para a superação da figura de que os setores públicos são demasiadamente 

burocráticos, com servidores pouco motivados e “engessados” (SOUZA, 2013). 

O presente trabalho se debruça sobre as discussões acerca da liderança e da motivação, 

tendo como foco de estudo a Justiça Federal, que é responsável pelas ações que envolvem o Estado 

brasileiro, de forma direta ou por meio de suas autarquias, fundações e empresas públicas. Atua 

ainda em casos que envolvem estados ou organizações estrangeiras, estrangeiros em situação 

irregular no país, desrespeito a tratados internacionais, crimes contra o sistema financeiro, 

crimes cometidos a bordo de aeronaves ou navios e disputas sobre direitos indígenas (RUSSO, 

2009). 

Considerando o exposto, pode-se afirmar que a liderança é um dos atributos que 

facilitam para o bom desempenho das atividades no ambiente interno e principalmente externo 
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na Justiça Federal, uma vez que a figura do líder tem o papel de incentivar o corpo funcional a 

atingir suas respectivas metas laborais. Além disso, no gerenciamento da gestão ou comarca 

jurisdicional, a liderança tem a função de se aliar à prática de administração de pessoas para que 

haja uma excelência na qualidade de vida dos funcionários e do serviço por eles prestados. 

Assim, tendo por base as posturas que cada dirigente transparece para os colaboradores 

que integram o corpo funcional da Justiça Federal em Patos, este estudo assumiu o propósito de 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual o estilo de liderança predominante na 14ª Vara da 

Justiça Federal? Diante disso, a presente pesquisa teve como principal objetivo avaliar os estilos de 

liderança, sob o ponto de vista dos membros do corpo funcional da 14ª Vara Federal em Patos-PB. 

Foram elencados os seguintes objetivos específicos: apresentar os tipos de lideranças presentes 

na literatura contemporânea; descrever a importância da liderança no serviço público e; mostrar 

como o corpo funcional da 14ª Vara Federal percebe a liderança de seus dirigentes. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Liderança: conceituação, evolução e suas teorias 

 

O estudo sobre liderança e suas consequências na vida das pessoas teve início na década 

de 1930. No entanto, a preocupação com esse tema é tão antiga quanto a própria história da 

humanidade (BASS, 1990).  

É necessário afirmar, então, que a diligência a respeito de soluções para uma boa 

convivência humana e solução de conflitos origina-se de anos sem interrupção. Isso permite 

considerar que a liderança tenha sua origem no momento em que o próprio homem precisou 

organizar o mundo onde vivia (BERGAMINI, 2009). 

Devido à sobrevivência e à competitividade de grupos, a liderança existe desde o começo 

das civilizações. No entanto, não existia uma teoria a esse respeito de forma científica, as técnicas 

eram elaboradas e testadas através de tentativas e erros. Com a Revolução Industrial, por volta do 

século XVIII, a sociedade passou por uma transformação cultural que foi a conjuntura ideal para a 

aplicação das primeiras teorias da Administração (ARRUDA, 1987). 

Muitos líderes mudaram o mundo e deixaram seu marco, influenciando a cultura e 

religião, sendo alguns deles amados, outros odiados, por conta de sua personalidade ou de seus 

ideais. Com base nesta retomada, os líderes atuais têm, em comum com os líderes históricos, a 

questão da busca por objetivos e propósitos (Silva, 2014). É importante destacar que a imagem 
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do líder era de suma importância para a sociedade da época, pois o dirigente passava uma 

imagem de respeito e de ordem. 

Ao longo da história, existiram vários tipos de líderes. Muitos gestores que possuíam 

características paternalistas, manipuladores, autoritários, entre outros. A evolução da liderança 

aconteceu naturalmente e o desejo de liderar, monitorar e “mandar” acabou se transformando 

em algo idealizador e acabou atingindo os meios empresariais. Em decorrência da 

industrialização, pessoas que até então viviam da manufatura, realizando o comércio no próprio 

território do estado, passaram por mudanças profundas em todo o processo. O poder da 

produção, que até então era dos artesãos, passa a ser de posse do meio industrial. Ademais, a 

burguesia, à procura por mais lucros e menores custos, busca agilizar os processos de produção 

(ARRUDA, 1987). 

De acordo com Souza (2013), a Revolução Industrial foi o início para estabelecimento da 

sociedade capitalista. Pessoas que moravam no campo partiram rumo às cidades em busca de 

empregos nas chamadas potências econômicas de então, havendo um grande crescimento 

populacional nas cidades. O processo fabril crescia acelerado, trazendo grandes produções, uma 

vez que as pessoas trabalhavam com intensidade (KWASNICKA, 1995). 

 Por conta desse rápido desenvolvimento da economia, as empresas precisavam de um 

grande número de trabalhadores para o “chão de fábrica”, além de líderes para gerir o processo 

de produção (Montana & Charnov, 2000). Percebendo a necessidade de uma administração 

mais humanística, com o intuito de quebrar os procedimentos rígidos, burocráticos e 

mecanicistas da escola clássica, surge a teoria das Relações Humanas desenvolvida pelo 

psicólogo Elton Mayo por volta de 1927 (SANTOS & CÂMARA, 2012). 

Neste contexto, o indivíduo passa a ser “guiado” pelos líderes, considerando seus fatores 

psicológicos e emocionais. O termo a ser designado é homem social, ou homo socialis, com foco 

dos líderes no desenvolvimento do capital humano (MOTTA &VASCONCELOS, 2004).  

Chiavenato (2005) ilustra que cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra, e 

estas personalidades influenciam no comportamento. O princípio da Escola das Relações 

Humanas permitiu ao líder atingir melhores resultados com seus subordinados quanto ao 

conhecimento de suas personalidades. 

Logo, permitiu-se a criação de um ambiente mais livre e natural, onde todos poderiam 

explanar suas opiniões, destacando a importância do líder identificar as necessidades 
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psicológicas dos liderados, pois o ambiente de trabalho é apenas uma extensão de sua vida 

social (SIQUEIRA, 2014).  

Sendo assim, passa-se a valorizar cada vez mais o fato de que quando o liderado atinge a 

motivação, o trabalho torna-se mais produtivo. Esta passa a ser então uma das preocupações 

primordiais dos líderes: atingir a motivação de seus liderados, satisfazendo suas necessidades e 

proporcionando um ambiente de trabalho confortável (FIORELLI, 2000). Dado o exposto, pode-

se afirmar que a liderança é “sine qua non” para o sucesso e o adequado desempenho 

competitivo nas organizações, sejam elas públicas ou privadas. É de suma importância o papel 

daquele indivíduo que tem o poder de decisão mais forte e a capacidade de resolver os 

problemas e de se importar com o bem-estar do seu liderado. 

 

2.2 Estilos de Liderança 

 

O líder é um dos principais responsáveis pelo sucesso nas organizações, em qualquer 

uma das naturezas, seja ela pública ou privada. Isso ocorre porque uma grande empresa 

necessita direcionar seus subordinados para prestarem serviços acessíveis à sociedade.  

Entretanto, Russo (2009) afirma que, nas empresas do Estado ou até em empresas 

privadas, considerando o ato de liderar as equipes e o processo de gerir pessoas e finanças, há 

somente três tipos de líder: o autocrático, o democrático e o liberal. Conforme a sociedade foi se 

modificando com as novas tecnologias, as empresas privadas e o setor público acrescentaram um 

novo perfil de líder: o carismático, que influencia seus liderados por meio da inspiração. 

De acordo com Maximiano (2000, p. 343), "estilo de liderança é a forma como o líder se 

relaciona com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo 

pode ser autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar 

a autoridade com seus liderados". Para o estudo da liderança, foi constatado mais um tipo de 

particularidade com destino à imagem do dirigente. A liderança adquiriu o perfil carismático 

para a pessoa do líder, o que resultou em transformações na forma de liderar e de ser liderado. 

 

2.2.1 Autocrático 

 

O líder autocrático é aquele que impõe aos seus subordinados a maneira de executar as 

tarefas e como executá-las. O dirigente com determinada característica passa a imagem de um 
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indivíduo egocêntrico e que, acima de tudo, só pensa em suas decisões e jamais aceita as dos 

outros. De acordo com Corrêa (2011, p. 27), este tipo de líder: 

Ordena as diretrizes, sem qualquer participação do grupo. O dirigente 
determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada 
uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo 
imprevisível para o grupo determinando qual a próxima tarefa que cada um 
dos liderados deve executar. O líder é dominador e é exclusivo nos elogios e 
nas críticas ao trabalho de cada membro. 

 

A história da humanidade foi marcada por vários líderes autocráticos e muitos dos 

dirigentes que possuíam essa característica se encontraram perdidos nas principais tomadas de 

decisões. Pessoas que possuem a personalidade de impor e não escutar seus subordinados 

tendem a se perder no meio do caminho em suas batalhas. 

Segundo Natsume (2016), o líder autocrático é marcadamente centralizador. Ele prefere 

tomar todas as decisões relativas às estratégias da empresa e, via de regra, não aceita conselhos 

de membros da equipe. Em algumas situações, esse tipo de líder manda até na maneira como o 

subordinado realiza uma tarefa operacional.  

Conforme França (2006), este estilo de liderança tem como características o monopólio e 

a centralização do poder. A liderança autocrática é um estilo de liderança que se caracteriza, na 

generalidade, pelo controle individual sobre todas as decisões e pelas poucas opiniões dos 

membros do grupo (ALMEIDA, 2017). 

    

2.2.2 Democrático 

 

De acordo com Natsume (2016), o líder democrático atua como mediador de alguns 

processos e busca aliar os interesses da organização com os anseios dos subordinados. É aquele 

que encoraja seus subordinados a tomarem suas próprias decisões. Esse tipo de líder é mais um 

observador do que um participante árduo das resoluções que seus liderados planejam para o 

bem comum da equipe e da organização.  

Conforme Corrêa (2011), o próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir 

o alvo solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando a sugerir duas 

ou mais alternativas para o grupo escolher. A respeito do comportamento democrático, 

MAXIMIANO (2000, P. 344) afirma: 
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Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, 
mais democrático é o comportamento do líder. Os comportamentos 
democráticos envolvem alguma espécie de influência ou participação dos 
liderados no processo de decisão ou de uso da autoridade por parte do 
dirigente. 

 

A partir da atuação do líder democrático, as tarefas adquirem novas perspectivas, uma 

vez que o próprio grupo do ambiente organizacional é responsável por delegar as funções dos 

seus integrantes. Além disso, cada membro, de forma individual, tem liberdade de escolher 

como vai ser feito seu trabalho. O líder busca ser um membro normal do grupo, sem encarregar-

se muito de tarefas (SILVA, 2016). 

O líder democrático deve-se limitar aos fatos em suas críticas e elogios. No entanto, ele 

não é um chefe distante, como pode parecer para as pessoas leigas no assunto. Portanto, trata-

se de um líder cuja função é a de um facilitador de tarefas que seja habilitado a direcionar os 

trabalhos presentes a fim de que eles se concretizem (SIQUEIRA, 2014). 

 

2.2.3 Liberal 

 

O profissional que se declara ser um chefe liberal exerce suas atividades de líder e deixa 

que seus subordinados “tomem de conta” das atividades principais e cruciais que lhe 

pertencem como foco principal de seu trabalho diário (SIQUEIRA, 2014). 

As decisões tomadas pelas pessoas que assumem o papel de líder do tipo liberal muitas 

vezes saem de maneira errônea, pois falta um aconselhamento ou até mesmo um 

direcionamento para determinada tarefa. Deve-se tomar cuidado para que os subordinados não 

compreendam essa postura liberal como individualista, egoísta, insatisfeita com seu trabalho, 

agressiva, introvertida e que escolhe interagir com ninguém ao seu redor (SILVA, 2016). 

De acordo com RIBEIRO (2009, P. 74): 

 

Liderança Liberal (laissez-faire) é liberdade total para as decisões grupais ou 
individuais, com participação mínima do líder. A participação do líder no 
debate é pequena, limitando-se, apenas, a apresentar os variados materiais 
à disposição do grupo para o cumprimento de suas funções, esclarecendo 
que pode fornecer informações desde que solicitadas.  
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Ademais, a característica “liberal até demais” desse perfil de gerenciador é um pouco 

perigosa quando coloca-se em equipe e, muitas vezes, os subordinados não compreendem sua 

forma de monitorar e acabam se perdendo no trabalho harmônico da organização. 

 

2.2.4 Carismático 

  

O profissional com o comportamento carismático possui uma imensa satisfação em 

compartilhar suas decisões com seus subordinados. Um líder carismático consegue persuadir e 

convencer com maior facilidade os seus liderados. Além disso, tal líder, por ser dotado de 

entusiasmo e autoconfiança, apresenta facilidade para motivar e contagiar as pessoas. 

(MARQUES, 2017). 

 O carisma é percebido nas relações interpessoais e conquista a admiração de todos que 

convivem com pessoas que possui a personalidade de liderar de forma carismática.  Os 

indivíduos carismáticos possuem um grande valor de confiança e de tomada de decisões por 

causa das atitudes que eles tomam na realização das atividades organizacionais. 

Chiavenato (2010, p. 374) afirma: “Dá-se o nome de carisma à faculdade excepcional ou 

sobrenatural de uma pessoa e que a diferencia das demais. O carisma decorre de certas 

características pessoais marcantes e um certo magnetismo pessoal que influenciam 

fortemente as pessoas.”. Ao reconhecer suas habilidades, competências e seus pontos de 

qualidade e de fraqueza, o líder apresenta as características do estilo carismático. Ademais, o 

líder carismático se coloca no lugar do próximo e resolve tudo que está ao seu alcance para 

uma melhor convivência com a equipe de trabalho (CHIAVENATO, 2010, P. 374). 

 

2.3 Influências e desafios do líder no setor público 

 

Na liderança, deve-se ter a capacidade de desenvolver um trabalho em equipe, sempre 

garantindo o respeito e a honestidade entre os funcionários, e ser um dirigente/líder inovador, 

acompanhando as necessidades da instituição (ROCHA, 2014).  

O setor público é um ambiente organizacional mais diferenciado em relação ao setor 

privado, pois o objetivo não está na obtenção de lucros, mas no alcance das finalidades 

constitucionais e legítimas da organização, de modo que a necessidade dos seus públicos seja 

cumprida segundo os critérios constitucionais. Em meio a esta realidade, o líder precisa se 
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preocupar com as metas do órgão, a motivação dos servidores e um trabalho acessível e bem 

realizado para o cidadão (RUSSO, 2009). 

A atuação cotidiana dos líderes na gestão pública é de grande relevância, pois consiste 

em desenvolver o seu trabalho executando estratégias e planejamentos governamentais para 

garantir uma boa qualidade de serviços prestados à comunidade (Rocha, 2014). Essa garantia 

da qualidade dos serviços está diretamente relacionada com a atuação dos servidores, sua 

satisfação e motivação em relação ao alinhamento entre seus objetivos pessoais e aqueles 

propostos pela organização (PEREIRA, 2014). 

Sendo assim, convém afirmar que a figura do líder na gestão pública é de suma 

importância para os servidores estatutários e celetistas. Afinal, os dois tipos de servidores 

públicos, apesar de serem regidos por normas regulamentadoras distintas, são subordinados ao 

líder e necessitam que este seja um verdadeiro motivador no ambiente de trabalho para o 

funcionamento adequado do serviço público (Russo, 2009). Ser líder na gestão pública é uma 

tarefa ainda mais difícil, tendo em vista que o indivíduo lidera um público diversificado: passa-se 

a ter pessoas de toda a sociedade avaliando o líder, tornando-se um desafio constante uma vez 

que atender as expectativas de todos é quase impossível (ROCHA, 2014).  

O cliente se torna um cidadão que tem total direito em reclamar e autonomia para 

questionar sobre os trabalhos públicos, pois o que é direito fundamental do cidadão precisa se 

tornar acessível e público para todos. Desse modo, é de total importância que o dirigente se 

torne uma pessoa capaz de tomar as mais variadas decisões que possam trazer resultados não 

somente para a equipe interna da entidade pública, mas também para a sociedade que espera 

um trabalho digno e de fácil acesso (RUSSO, 2009). 

Convém afirmar, também, que o cidadão sempre espera do dirigente público uma 

superação, pois esse dirigente tende a atender uma demanda e a necessidade de um bom 

atendimento e a melhoria das instituições públicas (ROCHA, 2014). 

Destarte, depreende-se que o setor público necessita de pessoas motivadas para que tais 

serviços sejam otimizados e demonstrem um total empenho de atividades, de modo que as 

imagens desagradáveis sobre o setor público sejam retiradas. Afinal, trata-se de entidades que 

foram criadas para atender qualquer tipo de cidadão que esteja em pleno gozo de direitos civis, 

políticos, militares e eleitorais. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Bruyne (1991), a metodologia é a lógica dos procedimentos científicos em 

sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a uma “metrologia” ou 

tecnologia da medida dos fatos científicos. O método de pesquisa é um conjunto de 

procedimentos e técnicas utilizados para se coletar e analisar os dados. Fornece os meios para 

se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são as ferramentas utilizadas na pesquisa a fim de 

responder determinada questão (STRAUSS & CORBIN, 1998). 

A classificação da pesquisa desenvolvida neste trabalho é considerada exploratória e 

descritiva. Conforme Gil (2010, p.27), “as pesquisas exploratórias têm como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. Afinal, a temática da liderança dentro dos órgãos do Setor Público é um 

assunto ainda pouco discutido na literatura. Para Vergara (2011, p. 47), a pesquisa descritiva 

“expõe características de determinada população ou fenômeno”. Sendo assim, o presente 

estudo apresenta os aspectos concernentes ao estilo de liderança predominante no ambiente 

da 14ª Vara Federal de Patos-PB.  

Quanto à abordagem, foram utilizados os métodos quantitativo e qualitativo. Conforme 

Samara e Barros (2002, p.30), aquele tipo “buscará uma análise quantitativa das relações de 

consumo, respondendo à questão ‘Quanto?’ para cada objetivo do projeto de pesquisa”. O 

método qualitativo se “preocupa com a interpretação do fenômeno considerando o significado 

que os outros dão às práticas” (GONSALVES, 2001, P.68).  

Tendo em vista os meios, a pesquisa realizada para desenvolver este trabalho é 

classificada como de campo, na qual “o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. 

A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim, 

diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador” (Severino, 

2007). 

Considerando a abrangência da coleta de dados da pesquisa, trata-se de um estudo 

de caso, conforme Rosa (2007) afirma: “o estudo de caso se refere ao levantamento com 

mais profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. 

Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, um único caso não 

pode ser generalizado”. Afinal, o estudo foi realizado somente no local da 14ª Vara Federal 

de Patos-PB.  
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A respeito do delineamento, a pesquisa constitui um levantamento de dados, já que os 

membros do corpo organizacional da 14ª Vara Federal de Patos-PB foram questionados sobre o 

estilo de liderança predominante nesse ambiente de trabalho.  

O órgão público federal é composto de 30 colaboradores divididos nas funções de 

Magistrado, Direção, servidores públicos, estagiários, conciliadores e terceirizados, entende-se 

que esse total é a população da presente pesquisa. No entanto, a pesquisa foi realizada apenas 

com servidores públicos e estagiários, onde obteve-se um total 12 respondentes para a 

realização da pesquisa, caracterizando-se como amostra estudada.  

A organização autorizou a divulgação do nome do órgão, no entanto, não concedeu a 

exposição dos nomes dos colaboradores. A pesquisa teve início no 01 de outubro de 2017 e foi 

finalizada em 10 de outubro de 2017. Foi analisado o comportamento do Diretor do órgão e do 

Magistrado do Foro, os quais ocupam posição de líderes na organização, com o intuito de 

relatar a postura e comparar o estilo de liderança predominante.  

A coleta de dados foi realizada através de um questionário descritivo, para isso, fez-se 

uso de um questionário com 20 afirmativas, adaptadas com base em Accioly (2006), 

considerando conceitos dos estilos de liderança apresentados pela referida autora com a 

finalidade de mensurar a assiduidade com que os dirigentes mantêm determinadas posturas. O 

recolhimento do questionário aconteceu via e-mail. O questionário apresentou-se perguntas 

simples, contendo variáveis como gênero, idade, escolaridade, tempo de serviço dos 

entrevistados e classificação do comportamento dos dirigentes da 14ª Vara Federal de Patos-PB. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. Perfil dos pesquisados 

  

Para traçar o perfil dos membros do corpo funcional da 14ª Vara Federal de Patos-PB, 

levaram-se em consideração as seguintes variáveis: gênero; idade; escolaridade; e o tempo de 

trabalho para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  
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Gráfico 1 – Pesquisados quanto ao gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme esquematizado no Gráfico 1, observa-se que metade (50%) dos participantes é do 

gênero masculino, e a outra metade (50%), do gênero feminino. Tal situação de não prevalência de 

um gênero em relação a outro se deve, provavelmente, pelo fato de o cargo ser conquistado por 

concurso público, de modo que as pessoas que trabalham no referido local conseguiram o emprego 

por mérito próprio. Sendo assim, a mulher não é privilegiada em relação ao homem ou vice-versa 

para ingressar nessa carreira profissional. 

Gráfico 2 – Pesquisados quanto à Idade 

 

             Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Conforme apresentado no Gráfico 2, observa-se que 50% dos participantes possui de 26 a 

35 anos de idade. Cerca de 33% se encontram numa faixa etária mais jovem 18 a 25 anos. E em 

torno de 17% estão entre 36 e 45 anos de idade.  

Desse modo, constata-se que, de maneira geral, estes servidores são adultos jovens. 

Afinal, sabe-se que é expressiva a quantidade de jovens que, usualmente, dedicam-se a 

estudar e, assim, buscarem os concursos públicos para conseguirem emprego. Ademais, é 

importante ressaltar que esse cenário dentro da Vara faz com que o ambiente do referido 

setor público se torne mais motivador graças à jovialidade ali presente. 

 

Gráfico 3 – Pesquisados quanto à escolaridade 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Como pode ser observar no Gráfico 3, cerca de 50% dos participantes possui algum grau 

de Especialização, o que indica que muitos servidores públicos da Vara possuem um nível de 

capacitação profissional e acadêmico maior do que aqueles dotados apenas da Graduação. 

Além disso, cerca de 33% possuem Ensino Superior Incompleto; e 17%, Ensino Superior 

Completo. Nenhum pesquisado informou possuir somente o Ensino Médio, o que demonstra 

que o corpo funcional é, de forma geral, bem preparado em nível de escolaridade para atuar 

adequadamente no âmbito profissional. Entretanto, nenhum pesquisado afirmou possuir o 

título de Mestre ou Doutor. Pessoas dotadas de tais níveis de Pós-Graduação poderiam 

aprimorar ainda mais a qualidade da prestação de serviços que a Vara oferece à população. 
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Gráfico 4 – Tempo de Trabalho dos Pesquisados para o Tribunal Regional da 5ª Região 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O corpo funcional possui uma média de até três anos de serviço (49%) na respectiva 

cidade, como é mostrado no Gráfico 4. A supracitada Vara foi criada em 2010 e, desde sua 

inauguração, havia poucos estagiários e servidores desempenhando ali o seu trabalho. Foi no 

concurso público de 2012, que o número de servidores cresceu podendo inclusive atender a uma 

maior demanda de trabalhos na região.  

 As ações cíveis, fiscais e penais aumentaram em grandes proporções, de modo que 

muitas cidades circunvizinhas começaram a fazer parte da jurisdição de Patos-PB. A maioria dos 

membros do corpo funcional é ingressante do último concurso público (2012) e, desde então, 

permanece no local até ser renomeado para uma cidade mais perto do município natal.  

Além disso, os estagiários da 14ª Vara de Patos-PB surgiram principalmente depois de 

2012, pois o Tribunal Federal da Quinta Região (TRF5) realizou um contrato com o Centro de 

Integração Empresa-Escola (CIEE). Antes de 2012, os estágios no TRF5 não despertavam tanto o 

interesse dos estudantes universitários. 

 

4.2. Motivação ao trabalhar sozinho ou em equipe 

 

No que se refere ao trabalho em equipe, foi constatado que os membros preferem, de 

modo geral, trabalhar em equipe com o direcionamento do Diretor de Secretaria e do 

Magistrado. 67% dos pesquisados se mostraram convictos de que o funcionamento da 14ª Vara 

de Patos-PB só funciona em equipe e com a direção dos líderes (gráfico 5). 
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               Gráfico 5 – Maior motivação ao trabalhar sozinho ou em equipe 

     

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Além disso, o supracitado dado estatístico provavelmente se justifica devido ao fato de se 

mostrarem comprometidos em seu exercício profissional. Ressalta-se ainda que o trabalho em 

equipe no âmbito público supera aquela antiga barreira do trabalho individualizado, associado a 

pessoas específicas que favorece a burocratização devido à centralização de informações e 

procedimentos (BRESSER PEREIRA, 2001). 

Além disso, Bergamini (1997 apud Rosa, Riggenbach e Zinder, 2007, p. 08) afirma: "Cada 

pessoa tem suas próprias orientações motivacionais. O sentido que cada um atribui àquilo que 

faz e lhe dá satisfação é próprio apenas daquela pessoa. Isso fornece sentido a maneira pela 

qual cada um se sente motivado”.  

Tal valorização do trabalho em equipe, seja por iniciativa dos magistrados ou por 

motivações próprias dos liderados, evita a centralização das atividades em pessoas específicas, à 

medida em que gera satisfação nos membros do corpo funcional e desassocia certos trabalhos 

de pessoas exclusivas que pretendem dominar determinadas atividades. 

 

4.3. A caracterização dos líderes 

 

No que se refere à postura dos líderes para os pesquisados diante de metas alcançadas, 

metade dos pesquisados afirmaram que, quando a meta é alcançada, os gestores realizam 

elogios a equipe. Em contrapartida, cerca de 33% dos pesquisados declararam que, na referida 

33%

67%
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situação, os líderes oferecem uma folga ou outro benefício, e não elogiam a equipe. O fato de 

ter havido esta declaração por parte dos pesquisados sugere que alguns enxergam a figura dos 

dirigentes como pessoas distantes, não envolvidos com o grupo de liderados. 

Sobre as características comportamentais dos líderes, os servidores e estagiários ficaram 

incumbidos de selecionar as características que mais se assemelhavam com as atitudes 

gerenciais do Diretor de Secretaria e Magistrado. As respostas dos pesquisados foram 

sintetizadas no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Características comportamentais dos líderes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme consta no Gráfico 6, os perfis disciplinado e competente foram as 

características mais assinaladas pelos pesquisados, cerca de 20% das respostas. Desse modo, é 

possível constatar que os líderes cumprem com o trabalho e com as metas anuais. Em segundo 

lugar, encontram-se as características de justo e autoritário em posição igual 16%, e, por fim, a 

característica de um líder nato em torno de 8% das respostas. 

Ainda de acordo com o Gráfico 6, os comportamentos participativo, paciente e 

estressado aparecem em número baixo 4%. No entanto, são aspectos presentes em quase todos 

os questionários respondidos, o que demonstra que pode haver uma certa dificuldade para que 

haja melhorias na realização do trabalho do Diretor de Secretaria e do Magistrado.  
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 Observou-se certa coerência entre os comportamentos elencados pelos servidores: 

disciplinado, competente, justo e autoritário. Tendo as características expressas, pode-se inferir 

que os servidores confiam em seus líderes, e os avaliam positivamente, o que pode favorecer o 

processo de liderança. 

 

4.4 Estilos de Liderança 

 

A liderança autocrática se caracteriza, de forma geral, pelo controle individual sobre 

todas as decisões (Serafim, 2014). Os líderes com o estilo autocrático são indivíduos que 

colocam o trabalho sempre em primeiro lugar e, muitas vezes, seus comportamentos afetam 

suas vidas pessoais de maneira negativa. O Gráfico 7 identifica a percepção dos membros do 

corpo funcional da 14ª Vara Federal a respeito das posturas alinhadas ao estilo de liderança 

autocrático. 

Gráfico 7 – Líder Autocrático 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para 83,4% dos entrevistados, os dirigentes sempre valorizam a hierarquia dos poderes e 

os líderes sempre solicitam aos subordinados que estes sigam normas e regras. Cerca de 66,67% 

assinalaram que, às vezes, os líderes indicam aos membros as tarefas específicas de cada um. 

Além disso, 83,4% dos pesquisados declararam que os líderes são sempre rígidos nos 
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cumprimentos dos prazos estabelecidos, e aproximadamente 66,67% afirmaram que os 

dirigentes sempre colocam o trabalho em primeiro lugar.   

O poder autocrático é a característica mais presente no Diretor de Secretaria e no 

Magistrado da 14ª Vara Federal de Patos-PB. O poder judiciário valoriza muito a hierarquia do seu 

corpo funcional com o intuito de estabelecer metas e respeito dos mais variados superiores 

dentro do referido poder.  

Considerando que o líder democrático é aquele que praticamente divide a tarefa de 

liderança com seus funcionários e que incentiva a participação de seus liderados em todos os 

projetos da equipe (Silva, 2016), os servidores foram questionados quanto as posturas adotadas 

por seus superiores as quais configurem características de líder democrático, conforme o 

Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Líder Democrático 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Considerando o exposto no Gráfico 8, a respeito da postura de líder democrático, 50% 

dos entrevistados assinalaram a opção “às vezes” na assertiva que afirma em que os dirigentes 

valorizam as decisões compartilhadas. Além disso, metade dos participantes afirmou que, quase 

nunca, os dirigentes se importaram com os sentimentos dos subordinados. O mesmo percentual 

afirmou que, às vezes, os dirigentes estimulam os subordinados a darem opiniões sobre o 

trabalho.  
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Cerca de 66,67% dos pesquisados declararam que os dirigentes quase sempre 

demonstram respeito pelas ideias dos subordinados. Convém dizer, ainda, que 50% dos 

entrevistados asseguram que, às vezes, os líderes definem as tarefas consultando o corpo 

funcional. É importante ressaltar que o poder democrático aparece em algumas posições dos 

líderes da 14ª Vara Federal de Patos-PB. O Diretor de Secretaria e o Magistrado possuem 

posições autocráticas; no entanto, os dirigentes valorizam as decisões realizadas em equipe e, 

consequentemente, respeitam novas ideias dos seus subordinados. 

No intuito de se avaliar as posturas relacionadas ao líder liberal, os colaboradores foram 

questionados sobre a assiduidade com que o gestor opta por entregar as decisões ao grupo que 

desempenha tais atividades e também sobre o quanto este exerce controle da evolução dos 

colaboradores de acordo com o Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Líder Liberal 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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totalmente livre para tomar as decisões. O mesmo percentual assinalou a opção “quase nunca” 

para essa mesma assertiva. A respeito de opinar sobre o desempenho da equipe, metade dos 

entrevistados afirmou que os dirigentes quase nunca tomam tal atitude, e a outra metade 

declarou que os líderes nunca dão opiniões a respeito da desenvoltura dos liderados. 

Aproximadamente 33,33% dos participantes declararam que o líder valoriza os resultados 
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selecionou a alternativa “quase nunca” para essa mesma afirmação. Ademais, metade dos 

entrevistados afirmou que os líderes nunca deixam o corpo funcional decidir como as tarefas 

vão ser realizadas. 

Vale salientar que de acordo com os respondentes, os dirigentes são indivíduos 

relativamente acessíveis. No entanto, os líderes não conseguem dar oportunidade para decidir 

como seus subordinados vão realizar determinadas tarefas. Convém ressaltar que o 

questionário aplicado foi baseado na conduta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual 

menciona em seus incisos, que o dirigente da equipe necessita possuir todo o curso do trabalho 

em suas mãos e, dessa maneira, não ocasionar que seus servidores e estagiários possam tomar 

as decisões. Compete aos dirigentes de cada Vara Federal estabelecerem metas e 

demonstrarem como alcançá-las de forma acessível.  

Partindo do pressuposto de que os líderes carismáticos são indivíduos autoconfiantes 

superdotados de carisma e persuasivos, as questões que se referiam aos comportamentos 

alinhados ao líder carismático evidenciavam que tais líderes são pessoas que, apesar de 

possuírem erros na sua forma de executar os trabalhos, possuem a imagem de serem 

motivadores para seus subordinados, conforme apresentados no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Líder Carismático 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Para 16,66% dos entrevistados, quase nunca as palavras dos líderes são fascinantes. No 

entanto, o mesmo percentual assinalou a opção “quase sempre” para essa mesma assertiva. 

Cerca de 83,33% dos pesquisados declararam que, às vezes, a presença dos dirigentes motiva o 

corpo funcional, e 50% afirmaram que, às vezes, os líderes são atenciosos e acessíveis. Além 

disso, 50% dos pesquisados afirmaram que, às vezes, os dirigentes costumam colocar-se no lugar 

dos subordinados; e que, eventualmente, os líderes são compreensivos em relação aos 

membros do corpo funcional. 

O corpo funcional da 14ª Vara Federal de Patos-PB apresentou, em suas assertivas, que a 

presença dos seus dirigentes em determinadas ocasiões motiva seus membros, o que faz com 

que os líderes deem mais atenção às opiniões dos subordinados. Sendo assim, infere-se que o 

Diretor de Secretaria e o Magistrado são eventualmente compreensivos nas relações 

interpessoais dentro do ambiente organizacional. Outras vezes, os dirigentes costumam se 

colocar no lugar do estagiário e do servidor público, os quais, consequentemente, conseguem 

modificar sua maneira de trabalhar se for necessário.   

Desse modo, é correto afirmar que, apesar de o estilo de liderança deste órgão 

apresentar o poder autocrático como o mais indicado pelos servidores públicos e estagiários, os 

dirigentes da Vara Federal de Patos-PB são acessíveis com seus subordinados nas necessidades 

justificáveis fora do ambiente do trabalho. 

Considerando a análise de todos os estilos de liderança propostos por esta pesquisa, 

pode-se afirmar que, os dirigentes são indivíduos autocráticos. Entretanto, o Diretor de 

Secretaria e o Magistrado fazem com que o corpo funcional se torne mais protegido de 

qualquer problema que possa vir a afetar a equipe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Depreende-se que é de suma importância o estudo da liderança para perceber o quanto a 

função do líder é essencial no ambiente organizacional. O presente trabalho apresenta o papel 

do gestor na 14ª Vara Federal de Patos-PB de maneira mais atuante, notável e respeitável. 

 O líder do Poder Judiciário é um indivíduo muito importante para o cumprimento das 

metas e dificilmente é visto como uma pessoa desentendida das atualidades do meio em que 

trabalha. O dirigente do judiciário realiza seu trabalho para o bem-estar social, sem precisar de 

reconhecimento ou presentes pelo trabalho realizado. 
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 O objetivo do estudo foi alcançado, uma vez que foi possível identificar qual o estilo de 

liderança dos dois gestores da 14ª Vara Federal de Patos-PB. Sendo assim, é pertinente afirmar 

que, através dos resultados apurados na pesquisa, foi possível perceber que o poder autocrático 

é o mais identificado pelos membros do corpo. 

 Posto que convém ressaltar o fato de os líderes serem autocráticos é um aspecto 

negativo, pois os dirigentes se tornam menos acessíveis aos seus subordinados, fazendo com 

que estes não busquem inovar a forma de realizar o trabalho devido ao receio de consultarem 

os dirigentes. Paradoxalmente, o poder autocrático constatado é necessário para que se 

mantenha a hierarquia existente no poder judiciário e tão valorizada pelos membros de seu 

corpo funcional. 

 Não foram encontradas grandes dificuldades em realizar o trabalho, tendo em vista que 

os gestores já possuíam o interesse de conhecer o que o corpo funcional assenta sobre a 

postura daqueles. O trabalho já era uma ideia do magistrado e do diretor, os quais, em posição 

de líderes, necessitavam conhecer o que precisava ser melhorado ou aperfeiçoado na prática 

concernente à referida postura no ambiente da Vara.  

Para aprofundamento deste estudo, a pesquisa pode ser aplicada em outras Varas 

Federais, com objetivo de comparar o estilo de liderança entre os órgãos, gerando dados 

relevantes com o intuito de aprofundar a temática apresentada. Além disso, amostras maiores 

podem ser estudadas e, assim, outras organizações públicas afins podem ser analisadas quanto 

ao estilo de liderança predominante. A pesquisa logrou êxito em fornecer dados da 14ª Vara 

Federal da Paraíba sobre o estilo de liderança, até então não disponíveis na literatura e no meio 

acadêmico. 
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RESUMO 

Um dos recursos mais abundantes da Terra é a água, considerada também como um recurso 
natural renovável, isto é, um recurso que ao decorrer do tempo se repõe. Considerando o quão 
escassos são tais recursos, esses debates- muito bem vindos por sinal-  evoca uma questão 
bastante urgente: quão grave é o desperdício? O desperdício não é um problema recente 
enfrentado pela sociedade, o uso irresponsável e desenfreado, o aumento da população do 
planeta nos últimos 50 anos tem aumentado gradativamente, com isso existe a  possibilidade 
cada vez maior de um colapso hídrico mundial. Ademais, há uma grande perda nos sistemas de 
abastecimento de várias regioẽs, o que se torna um dos principais problemas causadores dessa 
escassez. Nesse contexto, o artigo a seguir tem como objetivo quantificar as perdas monetárias 
em decorrência das perdas físicas de água que ocorrem nas cidades abastecidas pela CAGEPA 
(Companhia de Água e Esgotos da Paraíba), empresa responsável pelo sistema de 
abastecimento de água no estado da Paraíba. O artigo trata-se de um estudo de caso 
quantitativo sobre as consequências financeiras das perdas físicas no abastecimento de água 
que compõem a Regional das Espinharas. Para a pesquisa, foram utilizados dados adquiridos na 
empresa em questão e pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) para 
quantificar as perdas. Foram construídas e analisadas tabelas com os dados em pauta, utilizando 
a estatística básica, com isso destacaram-se sete cidades de pequeno porte que possuíam os 
maiores índices de perdas e que, numericamente, os dados em questão não são otimistas, pois a 
porcentagem de arrecadamento da empresa encontra-se abaixo da arrecadação pelas perdas na 
distribuição, tendo casos que não houve arrecadamento algum por parte da CAGEPA. Sabendo 
disso e tendo em vista que a distribuidora tem custo na produção e distribuição, a mesma não 
cobra pelo que não chega aos seus clientes causando um grande prejuízo na mesma e a 
população. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos tempos o mundo se viu diversas vezes à frente de discussões, tanto 

empiricamente quanto cientificamente, em relação aos recursos hídricos existentes no planeta e 
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como preservá-los. Considerando o quão escassos são tais recursos, esses debates- muito bem 

vindos por sinal- evoca uma questão bastante urgente: quão grave é o desperdício?  

O desperdício da água é um problema socioambiental que acontece em múltiplos setores 

da sociedade, visto que o ser humano é totalmente dependente da água, que, além do 

consumo, usa para muitas outras tarefas do dia a dia. No entanto isso vem a se tornar ainda 

mais extravagante quando se trata da agricultura, das grandes indústrias e dos sistemas de 

abastecimento, sendo este último o enfoque do presente artigo. 

No Brasil, o tratamento e a distribuição de água potável na maioria das cidades é 

realizada por meio de sistemas de abastecimento. Segundo Oliveira et al (2015), em parceria 

com a Go Associados e Instituto Trata Brasil, aponta que em 2016 foi desperdiçado 38% da água 

potável tratada e distribuída, o que significou quase 7 piscinas olímpicas de água potável 

perdidas todos os dias e um prejuízo financeiro acima dos R$ 10 bilhões/ano, onde, considerando 

a crise financeira que se sucede no Brasil, não é um valor a ser desprezado. 

Nesse contexto, o artigo a seguir tem como objetivo quantificar as perdas monetárias em 

decorrência das perdas reais de água que ocorrem na CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos 

da Paraíba), em algumas cidades da região, abastecidas pela mesma. Ainda será utilizado a 

estatística para a construção de gráficos e tabelas com o intuito de uma melhor visualização e 

entendimento por parte do público. 

Com a finalidade justamente de abordar as consequências financeiras causadas pelo 

descaso ou despreparo no processo de tratamento e distribuição de água é que buscamos 

explanar essas informações e assim conscientizar as pessoas do custo do desperdício por parte, 

principalmente, dos sistemas de abastecimento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Um dos recursos mais abundantes da Terra é a água, considerada também como um 

recurso natural renovável, isto é, um recurso que ao decorrer do tempo se repõe. A maior 

porcentagem dessa água é inadequada para o consumo humano, neste caso são águas salgadas. 

Quando o assunto é a água doce disponível os números são bem menores, aproximadamente 
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70% dessas águas estão em geleiras, 30% no subsolo e 0,3 encontram-se na superfície (AUGUSTO 

et al, 2012). A distribuição por país ou região também é pouco igualitária, alguns países possuem 

percentuais elevados de água enquanto outros sofrem com insuficiência, e são vários os fatores 

que influenciam nessa divisão. 

As crescentes demandas para os mais diferentes usos da água, sobretudo nos grandes 

centros urbanos, o uso desenfreado dos mananciais superficiais e subterrâneos; a exploração 

em excessiva, aos poucos está desencadeando na sua degradação e escassez, ao passo que 

também é oneroso o processo de captação de águas em mananciais distantes, fato cada vez 

mais comum nessa crise hídrica (COSTA, 2013). 

Segundo Pereira Júnior (2004), a escassez pode ser resultado de variações climáticas, 

poluição de mananciais, grande concentração populacional, atividades econômicas, entre 

outros impasses. Menciona ainda alguns países, como a Líbia e Bareim classificados como não 

contemplados pela abundância desse recurso e outros como Canadá e Venezuela que são bons 

exemplos de terras fartas de águas sejam elas subterrâneas ou superficiais. Outro país com 

índices bastante consideráveis de água doce é o Brasil, em contrapartida suas taxas de escassez 

em algumas de suas regiões são também elevadas.  

Um dos fatores que sucedem neste país é a desvantajosa distribuição hídrica em suas 

regiões, geralmente ocorre quando o volume de água disponível não é condizente com o 

tamanho da população local. De acordo com dados do IBGE/ Agência Nacional das Águas (2010), 

a região brasileira com os índices mais elevados de concentração de recursos hídricos é a Norte 

com 68,5%, enquanto a que apresenta o menor índice é a região Nordeste, com 3,3% da água do 

país. Em contrapartida, a densidade demográfica dessas regiões são contrárias, pois enquanto a 

região Norte domina 4,12 (hab/km²) a menor taxa, o Nordeste usufrui de 34,15 (hab/km²) uma 

das maiores taxas entre todas as regiões do país. Diante disso, já pode ser observado que a 

região Nordeste enfrenta dificuldades em relação à escassez, seja causada por essa má 

distribuição ou até mesmo por questões climáticas e ações humanas.  

Partindo desse pressuposto, Rosa e Ribeiro (2014) mencionam que o problema da 

escassez de água afeta inúmeros usuários, tais como o abastecimento urbano, industrial, 

agricultura, aquicultura, navegação dentre outros, podendo prejudicar inúmeros seres, 

comprometendo inclusive, o desenvolvimento nacional. Nessa perspectiva, a crise hídrica não se 

limita apenas a sua escassez, envolve questões como a falta de conscientização e a negligência 
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por parte dos usuários que poluem os mananciais, o que prejudica ainda mais a disponibilidade 

de água em padrões de qualidade desejáveis. 

A Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), regulamenta de forma 

geral a gestão brasileira de recursos hídricos, desse modo, Viana (2011) acrescenta que a 

aprovação da referida Lei, trata-se de um marco regulatório da gestão dos recursos hídricos do 

país. A lei menciona a água como um bem de domínio público, de valor econômico e escasso, e 

por sua vez deve ter sua gestão descentralizada e participativa. Tendo ainda como objetivos, 

assegurar a disponibilidade de água para as gerações atuais e futuras, propondo inclusive a 

utilização racional e integrada deste recurso.  

 

2.2 PERDAS E DESPERDÍCIO DE RECURSOS HÍDRICOS  

 

O desperdício não é um problema recente enfrentado pela sociedade, o uso 

irresponsável e desenfreado, o aumento da população do planeta nos últimos 50 anos tem 

aumentado gradativamente e com elas a possibilidade cada vez maior de um colapso hídrico 

mundial. Na visão de Freitas e Santos, 

 

A crise discutida em nível global torna-se mais grave neste terceiro milênio, por um lado, 
devido ao crescente aumento populacional, ao aumento da poluição dos recursos 
naturais e ao consumo excessivo; por outro lado, ocasionada pela falta generalizada de 
políticas que orientem a minimização dos desperdícios em diferentes escalas e de 
políticas de reuso de água (FREITAS; SANTOS (1999) apud  BRITO et al , 2007, p.16). 

 

Tendo em vista que o aumento populacional provocou a adoção e a ampliação de 

diversas atividades nas quais é necessário o uso da água, a carência de uma melhor 

administração e reaproveitamento dela têm induzido a uma série de consequências às massas, 

especialmente as mais pobres, tornando o acesso à água potável muitas vezes incerto. Segundo 

dados retirados do Instituto Trata Brasil, aproximadamente 633 milhões de pessoas no mundo 

continuam sem acesso à uma fonte de água potável mesmo que 90% da água usada pela 

população mundial não seja coletada e nem tratada, sendo 70% do total usada na agricultura, já 

que é preciso, em média, 1000 toneladas de água para produzir 1 tonelada de grãos, sendo este 

o setor que mais consome água doce (OLIVEIRA et al, 2015).  
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De acordo com o estudo Abiquim (2016, p.16), “as indústrias precisam se tornar mais 

independentes do fornecimento de água para os seus processos de produção, bem como 

aumentar a eficiência no uso do recurso”. Isso nos remete a uma realidade enfrentada hoje 

pelos órgãos encarregados da distribuição de água potável para a população em seus sistemas 

de abastecimento. As perdas hídricas por sua vez, são causadas pelos sistemas de 

abastecimento de água responsáveis pela retirada, tratamento, transporte e fornecimento à 

população, ocorrem com frequência. Werdine (2002) afirma que certas atividades econômicas, 

como é o caso do abastecimento de água e da agricultura, devido a sua complexidade e 

características próprias requerem certo grau de perda de produção, tornando utópica a idéia de 

zero perdas nesses setores.  

No Brasil a situação não é diferente, de acordo com o Estudo Fundace (2013), no setor de 

abastecimento brasileiro, a pouca atenção dada aos investimentos da manutenção e 

modernização no serviço de abastecimento de água, resultou numa série de ineficiências na 

produção, dentre as quais, podem ser destacadas as elevadas perdas de água, tanto fisicamente 

quanto financeiramente.  Ainda que seja praticamente impossível eliminar definitivamente a 

perda de água nos sistemas de abastecimento é fundamental procurar soluções, aplicar 

métodos e ferramentas de regularização cada vez mais precisas e efetivas para combater as 

perdas abundantes de água, sobretudo por se tratar de um bem tão essencial para a 

sobrevivência. 

As perdas nos sistemas de abastecimento são identificadas e classificadas, segundo a 

International water situation (AUGUSTO et al, 2012), de acordo com sua natureza, categorizando-

as em físicas ou aparentes, como mostrado no Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Balanço de Água 

Perdas de Água 

Perdas Aparentes 
(Não Físicas) 

Consumo não autorizado 

Água não 
faturada 

Erro de medição 

Perdas Reais 
(Físicas) 

Vazamentos e 
extravasamentos em 

reservatórios 

Vazamentos em adutoras e 
redes 
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Vazamentos em ramais até 

o 

ponto de medição do cliente 

Fonte: AUGUSTO et al, 2012. 

 

As perdas aparentes (Não físicas), como mostrado no quadro acima, ocorrem por 

diversos fatores como ligações clandestinas, hidrômetros danificados ou parados, erros de 

manuseio (leituras e faturamento) entre outros. Nela a água é consumida, porém não é faturada 

pela empresa de saneamento, gerando assim impactos financeiros sobre os provedores. 

As perdas reais (físicas), por outro lado, são as que ocorrem em todas as etapas de 

produção e transporte da água desde o logradouro até o consumidor por causa de vazamentos 

nas adutoras, redes de distribuição e reservatórios, extravasamentos em reservatórios e 

procedimentos operacionais. Neste tipo de perda, tanto os recursos hídricos quanto os custos 

do tratamento da água sofrem um impacto, por vezes crítico. Ela também é o objeto de estudo 

do presente artigo.  

 

2.3 O PROBLEMA FINANCEIRO 

 

As perdas de água são esquecidas muitas vezes pelos seus clientes, lembrando-se 

somente nos casos de canos quebrados e fraudes descobertas nos jornais, por exemplo. 

Contudo essas mesmas perdas são cobradas dos clientes desde o momento de sua produção à 

distribuição domiciliar ou comercial (PALINI, 2008).  

As distribuidoras de água cobram durante todo o processo, descontando as despesas de 

limpeza dos equipamentos, mas e quanto ao faturamento pelas perdas de água? Segundo 

Alegre et al (2005) a água perdida na distribuição não é contabilizada pela distribuidora, mesmo 

sendo captada, tratada e transportada, ou seja, tendo custo. Segundo SNIS (2016), “a água que 

é desperdiçada poderia abastecer a população, que muitas vezes não tem acesso a esse 

recurso”, o que faz essas perdas possuírem uma importância moral e humana, responsabilidade 

essa deixada de lado muitas vezes pelas empresas de abastecimento. 

Essas perdas geram um impacto monetário grande e preocupante. Segundo estudo de 

Oliveira et al (2015), em parceria com Trata Brasil, “os cálculos mostram que pelas perdas o Brasil 
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deixou de arrecadar R$ 10,560 bilhões em 2016 e isso significa o correspondente a 92% de todo o 

valor investido pelo setor de saneamento básico no mesmo ano em todo país (R$ 11,5 bilhões)” . 

No que se refere ao Nordeste, de acordo com Carvalho et al (2003), são apresentados dados 

preocupantes de Maceió - cidade essa que enfrenta desafios semelhantes às outras cidades 

cerrado, o Índice de Perdas de Faturamento (IPF) da cidade chega a 57,8 %, sendo esse um dado 

muito alto deixando a cidade como segunda em perdas a nível estadual. 

Partindo desse pressuposto, fica evidente que a gestão organizada e que vise a 

diminuição das perdas possibilita um sistema mais eficiente implicando a redução dos custos de 

produção (redução do consumo de energia, de produtos químicos e outros), melhora e busca de 

investimentos nas instalações da distribuidora e, por fim, aumentando o faturamento (SILVA 

apud SILVA et al, 2005).  

 

3. METODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de um estudo de caso quantitativo sobre as consequências 

financeiras das perdas físicas no abastecimento de água que compõem a Regional das 

Espinharas, na qual as cidades que compõem esta região são: Patos, Água Branca, Igaracy, 

Condado, Itaporanga, Malta, Princesa Isabel, Piancó, Santa Luzia, São Mamede, Tavares, 

Taperoá, Teixeira, Santana dos Garrotes, Desterro, Olho D'água, Catingueira, Juru, Nova Olinda, 

Manaíra, São José do Bonfim, Imaculada, São do Sabugi, Várzea, Emas, São José de Espinharas, 

Santa Terezinha, Passagem, Quixaba, Salgadinho, São Bentinho, Maturèia, Areia de Baraúnas, 

Cacimbas, Vista Serrana, Cacimba de Areia, Cajazeirinhas, Santa Gertrudes, Assunção, Coremas, 

Junco do Seridó e Pedra Branca (CAGEPA, 2019). 

De acordo com Yin (2005, p.32) “o estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. Segundo Patton 

(2002) apud Freitas et al (2011) o estudo de caso tem como objetivo agregar informações sobre 

um determinado fenômeno. Quanto à abordagem quantitativa, Aliaga e Gunderson apud 

Paschoarelli et al (2015, p. 03) afirmam que é a "explicação de fenômenos por meio da coleta de 

dados numéricos que serão analisados através de métodos matemáticos (em particular os 

estatísticos)".  

De acordo com a finalidade deste artigo, pode-se afirmar ainda que trata-se de uma 

pesquisa descritiva que segundo Vergara (2004, p. 47) “expõe características de determinada 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

85 
população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis 

e definir sua natureza. Não tem compromisso em explicar os fenômenos que descreve, embora 

sirva de base para tal explicação”.   

 Para o início da pesquisa, foi protocolado na CAGEPA uma solicitação das tabelas 

que continham os dados de produção e macromedição da regional das Espinharas, do período 

de 2015 a 2017, que por sua vez, é redigida mensalmente para análise dos municípios que a 

CAGEPA provêm o abastecimento de água e esgoto, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 - Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de dezembro de 
2015 

 

                 Fonte: CAGEPA, (2015). 

 

Com esses dados, tomando as tabelas do ano de 2015 e começou-se a analisar mês a mês, 

contabilizando  as perdas anuais da seguinte forma: com a vazão nominal (m³/h), multiplica-se 

pelas horas de um dia e pela quantidade de dias do respectivo mês, assim, sendo possível 

adquirir a quantidade de água enviada pela CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) 

no mês. Logo após, foi feita a diferença do resultado obtido - quantidade de água enviada no 
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mês - pela macromedição estimada total do mês, obtendo os valores numéricos de perdas 

mensais. Em seguida, tomando dos dados dos 12 meses foi realizado a média de perdas no ano 

(analogamente para 2016 e 2017). Nos 

devido a CAGEPA (com o passar dos anos) ter começado a abastecer novas cidades da Paraíba e 

deixado outras. Abaixo estão recortes das tabelas de 2016 e 2017.

 

Figuras 2 - Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de 

Fonte: CAGEPA, (2016). 
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pela macromedição estimada total do mês, obtendo os valores numéricos de perdas 

mensais. Em seguida, tomando dos dados dos 12 meses foi realizado a média de perdas no ano 

(analogamente para 2016 e 2017). Nos anos de 2016 e 2017 ocorreu uma pequena mudança 

devido a CAGEPA (com o passar dos anos) ter começado a abastecer novas cidades da Paraíba e 

deixado outras. Abaixo estão recortes das tabelas de 2016 e 2017. 

Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de 

dezembro de 2016  

  

 

 

 

SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

86 
pela macromedição estimada total do mês, obtendo os valores numéricos de perdas 

mensais. Em seguida, tomando dos dados dos 12 meses foi realizado a média de perdas no ano 

anos de 2016 e 2017 ocorreu uma pequena mudança 

devido a CAGEPA (com o passar dos anos) ter começado a abastecer novas cidades da Paraíba e 

Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de  
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Figuras 3 - Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de 

                Fonte: CAGEPA, (2017). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

 

A partir da análise dos índices de perdas em todas as cidades que compõem a Regional 

das Espinharas e usando de um parâmetro para diferenciar as cidades que perdem maior ou 

igual a 50%, as que se destacaram f

Isabel, Cacimbas, São José de Espinharas, Teixeira e Passagem, conforme Gráfico 1. 
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Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de 
dezembro de 2017 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir da análise dos índices de perdas em todas as cidades que compõem a Regional 

das Espinharas e usando de um parâmetro para diferenciar as cidades que perdem maior ou 

igual a 50%, as que se destacaram foram: São José do Sabugi, Areias de Baraúnas, Princesa 

Isabel, Cacimbas, São José de Espinharas, Teixeira e Passagem, conforme Gráfico 1. 
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Recorte da tabela com dados de produção e macromedição de água de 

 

A partir da análise dos índices de perdas em todas as cidades que compõem a Regional 

das Espinharas e usando de um parâmetro para diferenciar as cidades que perdem maior ou 

oram: São José do Sabugi, Areias de Baraúnas, Princesa 

Isabel, Cacimbas, São José de Espinharas, Teixeira e Passagem, conforme Gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Cidades com maiores índices de perdas de água na Regional das Espinharas.

                 Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

 

Como mostra o Gráfico 1, os anos de 2015, 2016 e 2017, em sua maioria, não apresentaram 

uma notável melhoria na média de perda, exceto por Princesa Isabel e Cacimbas, No caso de 

Princesa Isabel,  perdeu em média anual 

gráfico; já Cacimbas, a mesma perdeu em média anual 

2017, que por sua vez vem a ser uma situação calamitosa dada a condição hídrica pobre dessas 

cidades. Já em contraste, tem-se

drasticamente, chegando ao ponto de não haver água para a população, devido ao sistema 

estar em colapso, ou seja, toda a água foi perdida. Outro caso semelhante, é o de São José do 

Sabugi, que perdeu em média anual 

2017, respectivamente.  

 Segundo documento elaborado pela ABES (2015), o combate às perdas é uma atividade 

operacional contínua e das mais importantes das operadoras de saneamento. Nesse caso, o 

combate às perdas deve ser tratado como um esforço consecutivo, pois as perdas de águ

uma tendência natural de aumento, ou seja, se nada for feito, a infraestrutura envelhece, 

surgem novos vazamentos, hidrômetros perdem a precisão e outras irregularidades aumentam. 

É preciso um nível de esforço e aplicação de recursos para evitar o au

para que elas comecem a diminuir (SABESP, 2014).
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Cidades com maiores índices de perdas de água na Regional das Espinharas.

dos da pesquisa, 2019. 

Como mostra o Gráfico 1, os anos de 2015, 2016 e 2017, em sua maioria, não apresentaram 

uma notável melhoria na média de perda, exceto por Princesa Isabel e Cacimbas, No caso de 

Princesa Isabel,  perdeu em média anual 61323,08, 86376 e 22991,3 nos respectivos listados no 

gráfico; já Cacimbas, a mesma perdeu em média anual 14370,08, 9398,9 

2017, que por sua vez vem a ser uma situação calamitosa dada a condição hídrica pobre dessas 

se Teixeira que à medida que passou os anos o sistema piorou 

drasticamente, chegando ao ponto de não haver água para a população, devido ao sistema 

estar em colapso, ou seja, toda a água foi perdida. Outro caso semelhante, é o de São José do 

eu em média anual 6213, 12652,7 e 14825,3 m³ de água nos anos de 2015, 2016 e 

Segundo documento elaborado pela ABES (2015), o combate às perdas é uma atividade 

operacional contínua e das mais importantes das operadoras de saneamento. Nesse caso, o 

combate às perdas deve ser tratado como um esforço consecutivo, pois as perdas de águ

uma tendência natural de aumento, ou seja, se nada for feito, a infraestrutura envelhece, 

surgem novos vazamentos, hidrômetros perdem a precisão e outras irregularidades aumentam. 

É preciso um nível de esforço e aplicação de recursos para evitar o aumento das perdas e outro 

para que elas comecem a diminuir (SABESP, 2014). 
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Cidades com maiores índices de perdas de água na Regional das Espinharas. 

 

Como mostra o Gráfico 1, os anos de 2015, 2016 e 2017, em sua maioria, não apresentaram 

uma notável melhoria na média de perda, exceto por Princesa Isabel e Cacimbas, No caso de 

nos respectivos listados no 

9398,9 e 4587,7 entre 2015 e 

2017, que por sua vez vem a ser uma situação calamitosa dada a condição hídrica pobre dessas 

Teixeira que à medida que passou os anos o sistema piorou 

drasticamente, chegando ao ponto de não haver água para a população, devido ao sistema 

estar em colapso, ou seja, toda a água foi perdida. Outro caso semelhante, é o de São José do 

m³ de água nos anos de 2015, 2016 e 

Segundo documento elaborado pela ABES (2015), o combate às perdas é uma atividade 

operacional contínua e das mais importantes das operadoras de saneamento. Nesse caso, o 

combate às perdas deve ser tratado como um esforço consecutivo, pois as perdas de água tem 

uma tendência natural de aumento, ou seja, se nada for feito, a infraestrutura envelhece, 

surgem novos vazamentos, hidrômetros perdem a precisão e outras irregularidades aumentam. 

mento das perdas e outro 
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O investimento na aplicação de melhores recursos e combate às perdas se torna 

preocupante à medida que a arrecadação perdida em consequência das perdas de água como 

mostrada no Gráfico 2. 

Gráfico 2 

 

De acordo com o Gráfico 2, pode

cidades em questão nos anos de 2015 à 2017. Com prejuízos significativ

população consideravelmente pequena tem déficits arrecadatório milionário por causa de 

perdas na distribuição. São José do Espinharas é um exemplo, pois perdeu em média por ano R$ 

69425,93; Com um senso demográfico estimado de 4.760 

(IBGE, 2018), a cidade tem um total de perdas nos três anos de R$ 208.277,00.

Outro caso semelhante é Cacimbas, que perdeu em média por ano R$ 64.348,72; a 

mesma possui segundo IBGE (2018) um senso 6.814 habitantes co

anos de R$ 193.046,15. A situação fica ainda pior levando em consideração que as mesmas estão 

localizadas na região Nordeste, que é marcada por longos períodos de estiagem, tornando o 

problema ainda mais urgente.  

Na visão de Salomi et al

abastecimento de água tem problemas com perdas físicas e de faturamentos que 

comprometem a sua saúde financeira e qualidade na prestação do serviço”, conforme pode ser 

observado nos Gráficos de 3, 4, 5. 
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O investimento na aplicação de melhores recursos e combate às perdas se torna 

preocupante à medida que a arrecadação perdida em consequência das perdas de água como 

 

Gráfico 2 - Perdas financeira das cidades entre 2015 e 2017

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

De acordo com o Gráfico 2, pode-se perceber a arrecadação total em R$ perdido pelas 

cidades em questão nos anos de 2015 à 2017. Com prejuízos significativos, municípios com uma 

população consideravelmente pequena tem déficits arrecadatório milionário por causa de 

perdas na distribuição. São José do Espinharas é um exemplo, pois perdeu em média por ano R$ 

69425,93; Com um senso demográfico estimado de 4.760 habitantes e de território 126,543 km² 

(IBGE, 2018), a cidade tem um total de perdas nos três anos de R$ 208.277,00.

Outro caso semelhante é Cacimbas, que perdeu em média por ano R$ 64.348,72; a 

mesma possui segundo IBGE (2018) um senso 6.814 habitantes com um total de perdas nos três 

anos de R$ 193.046,15. A situação fica ainda pior levando em consideração que as mesmas estão 

localizadas na região Nordeste, que é marcada por longos períodos de estiagem, tornando o 

 

et al (2014, p. 95), “a grande maioria das empresas/órgãos de 

abastecimento de água tem problemas com perdas físicas e de faturamentos que 

comprometem a sua saúde financeira e qualidade na prestação do serviço”, conforme pode ser 

do nos Gráficos de 3, 4, 5.  
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O investimento na aplicação de melhores recursos e combate às perdas se torna 

preocupante à medida que a arrecadação perdida em consequência das perdas de água como 
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comprometem a sua saúde financeira e qualidade na prestação do serviço”, conforme pode ser 
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Gráficos 3 - Porcentagem do arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação perdida em 2015

 

No ano de 2015 às cidades de Princesa Isabel e Cacimbas se sobressaíram com a grande 

desigualdade entre essas taxas, batendo quase 100% de arrecadação perdida e quase 0% de 

arrecadação, no caso de Cacimbas. Em contrapartida, houve casos que as arrecadações 

apresentaram mais de 50% e ultrapassaram as perdas, como a cidade de Teixeira.

 

Gráfico 4 - Porcentagem de 
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Porcentagem do arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação perdida em 2015

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

No ano de 2015 às cidades de Princesa Isabel e Cacimbas se sobressaíram com a grande 

s taxas, batendo quase 100% de arrecadação perdida e quase 0% de 

arrecadação, no caso de Cacimbas. Em contrapartida, houve casos que as arrecadações 

apresentaram mais de 50% e ultrapassaram as perdas, como a cidade de Teixeira.

Porcentagem de arrecadação da CAGEPA e a Arrecadação perdida em 2016

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Porcentagem do arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação perdida em 2015 

 

No ano de 2015 às cidades de Princesa Isabel e Cacimbas se sobressaíram com a grande 

s taxas, batendo quase 100% de arrecadação perdida e quase 0% de 

arrecadação, no caso de Cacimbas. Em contrapartida, houve casos que as arrecadações 

apresentaram mais de 50% e ultrapassaram as perdas, como a cidade de Teixeira. 

arrecadação da CAGEPA e a Arrecadação perdida em 2016 
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Observa-se que em todas as cidades do ano de 2016 foram perdidos mais de 50% do 

faturamento, que poderia ter sido usado em medidas de combate às perdas e consequente 

melhoria de seus serviços. Todas as cidades que estão no gráfico perdem igual ou mais de 5

do faturamento, em casos especiais, as cidades de Princesa Isabel, Cacimbas e Passagem tem 

perda média de 100%, 77,86% e 66,03%, respectivamente devido a problemas no sistema e por 

estar em colapso alguns meses (ou todos, como é o caso de Princesa Isabe

conseguido corrigi-los durante o ano. 

Gráfico 5 - Porcentagem de arrecadação da CAGEPA e a Arrecadação perdida em 2017

 

No ano de 2017 a cidade que se sobressaiu com exatos 100% de arrecadação de pe

0% de arrecadação foi Teixeira, um dado realmente assombroso. A única cidade que não passou 

de 50% de perdas foi Cacimbas, que por sua vez teve o seu 

demais cidades apresentadas no gráfico não tiveram o 

de arrecadações perdidas. 

Pode-se perceber a discrepância entre o arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação 

perdida no intervalo de 2015-2017. Dentre os três anos citados as taxas de arrecadação perdida 

encontravam-se consideravelmente m

algumas cidades. 
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do faturamento, em casos especiais, as cidades de Princesa Isabel, Cacimbas e Passagem tem 

perda média de 100%, 77,86% e 66,03%, respectivamente devido a problemas no sistema e por 

estar em colapso alguns meses (ou todos, como é o caso de Princesa Isabe

los durante o ano.  

 

Porcentagem de arrecadação da CAGEPA e a Arrecadação perdida em 2017

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

No ano de 2017 a cidade que se sobressaiu com exatos 100% de arrecadação de pe

foi Teixeira, um dado realmente assombroso. A única cidade que não passou 

de 50% de perdas foi Cacimbas, que por sua vez teve o seu arrecadação

demais cidades apresentadas no gráfico não tiveram o arrecadamento ul

se perceber a discrepância entre o arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação 

2017. Dentre os três anos citados as taxas de arrecadação perdida 

se consideravelmente maiores que o arrecadamento da CAGEPA, com exceção de 

SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

91 
se que em todas as cidades do ano de 2016 foram perdidos mais de 50% do 

faturamento, que poderia ter sido usado em medidas de combate às perdas e consequente 

melhoria de seus serviços. Todas as cidades que estão no gráfico perdem igual ou mais de 50% 

do faturamento, em casos especiais, as cidades de Princesa Isabel, Cacimbas e Passagem tem 

perda média de 100%, 77,86% e 66,03%, respectivamente devido a problemas no sistema e por 

estar em colapso alguns meses (ou todos, como é o caso de Princesa Isabel) e a CAGEPA não ter 

Porcentagem de arrecadação da CAGEPA e a Arrecadação perdida em 2017 

 

No ano de 2017 a cidade que se sobressaiu com exatos 100% de arrecadação de perdas e 

foi Teixeira, um dado realmente assombroso. A única cidade que não passou 

arrecadação destacando-se. As 

ultrapassando as taxas 

se perceber a discrepância entre o arrecadamento da CAGEPA e a arrecadação 

2017. Dentre os três anos citados as taxas de arrecadação perdida 

aiores que o arrecadamento da CAGEPA, com exceção de 
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Partindo desse pressuposto, o Gráfico 6 pode

correspondente ao ano de 2015

arrecadamento perdido.  

Gráfico 6 

No ano de 2015, às cidades que perderam financeiramente mais que 50% foram: Princesa 

Isabel, São José de Espinharas e Cacimbas, com perdas de R$ 189488,3, R$ 55973,71 e R$ 96710,7, 

respectivamente, conforme o Gráfico 6. O que é bastante significativo, uma vez que das três 

cidades somente uma pode ser considerada de grande porte, enquanto as outras duas são bem 

menores quando falamos de território e população.

Gráfico 7 
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Partindo desse pressuposto, o Gráfico 6 pode-se perceber a arrecadação média anual 

correspondente ao ano de 2015, com informações do arrecadamento

fico 6 - Arrecadação média anual de 2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

No ano de 2015, às cidades que perderam financeiramente mais que 50% foram: Princesa 

Isabel, São José de Espinharas e Cacimbas, com perdas de R$ 189488,3, R$ 55973,71 e R$ 96710,7, 

respectivamente, conforme o Gráfico 6. O que é bastante significativo, uma vez que das três 

cidades somente uma pode ser considerada de grande porte, enquanto as outras duas são bem 

menores quando falamos de território e população. 

Gráfico 7 - Arrecadação média anual de 2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

92 
se perceber a arrecadação média anual 

arrecadamento obtido e do 

 

No ano de 2015, às cidades que perderam financeiramente mais que 50% foram: Princesa 

Isabel, São José de Espinharas e Cacimbas, com perdas de R$ 189488,3, R$ 55973,71 e R$ 96710,7, 

respectivamente, conforme o Gráfico 6. O que é bastante significativo, uma vez que das três 

cidades somente uma pode ser considerada de grande porte, enquanto as outras duas são bem 
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Já no ano de 2016, conforme o Gráfico 7, dentre as cidades da pesquisa, há um aumento 

total nas que perdem mais de 50% da arrecadação anual. As cidades são: Princesa Isabel com 

perda de R$ 280722, Teixeira com R$ 62016, São José do Sabugi com R$ 45170,02, São José de 

Espinharas com R$ 74345,88, Passagem com R$ 25510,3, Areia de Baraúnas com R$ 27418,0 e 

Cacimbas com R$ 61374,9. Quando convertemos para porcentagem, a cidade com maior perda 

financeira foi Princesa Isabel com média anual 100%, pois teve colapso durante o ano todo, 

enquanto a menor perda foi de Teixeira, com 50,7%.

 

Gráfico 8 

 

Nota-se que em 2017, de acordo com o Gráfico 8, quase todos os casos a arrecadação 

perdida sobrepõe o arrecadamento

como é o caso de Princesa Isabel, São José do Sabug

respectivamente, R$ 78.400,00, R$  58.707,00 e R$ 77.958,00 de perdas no faturamento, com 

destaque para Teixeira, que, neste ano em específico, n

colapso da sede durante o ano todo.

Ao comparar as cidades, nos 3 anos que foram pesquisados, existem cidades que não 

apresentaram melhoria e aparecem repetidamente na análise, o que é realmente preocupante, 
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Já no ano de 2016, conforme o Gráfico 7, dentre as cidades da pesquisa, há um aumento 

total nas que perdem mais de 50% da arrecadação anual. As cidades são: Princesa Isabel com 

ira com R$ 62016, São José do Sabugi com R$ 45170,02, São José de 

Espinharas com R$ 74345,88, Passagem com R$ 25510,3, Areia de Baraúnas com R$ 27418,0 e 

Cacimbas com R$ 61374,9. Quando convertemos para porcentagem, a cidade com maior perda 

Princesa Isabel com média anual 100%, pois teve colapso durante o ano todo, 

enquanto a menor perda foi de Teixeira, com 50,7%. 

Gráfico 8 - Arrecadação média anual de 2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

se que em 2017, de acordo com o Gráfico 8, quase todos os casos a arrecadação 

arrecadamento obtido pela empresa, com perdas acima de R$ 50.000,00, 

como é o caso de Princesa Isabel, São José do Sabugi e São José de Espinharas com, 

spectivamente, R$ 78.400,00, R$  58.707,00 e R$ 77.958,00 de perdas no faturamento, com 

destaque para Teixeira, que, neste ano em específico, não teve faturamento devido a um 

colapso da sede durante o ano todo.  

Ao comparar as cidades, nos 3 anos que foram pesquisados, existem cidades que não 

apresentaram melhoria e aparecem repetidamente na análise, o que é realmente preocupante, 
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se que em 2017, de acordo com o Gráfico 8, quase todos os casos a arrecadação 

obtido pela empresa, com perdas acima de R$ 50.000,00, 

i e São José de Espinharas com, 

spectivamente, R$ 78.400,00, R$  58.707,00 e R$ 77.958,00 de perdas no faturamento, com 

ão teve faturamento devido a um 

Ao comparar as cidades, nos 3 anos que foram pesquisados, existem cidades que não 

apresentaram melhoria e aparecem repetidamente na análise, o que é realmente preocupante, 
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porque mostra que não foi possível reparar a situação das perdas enquanto se passavam os 

anos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido, respondendo ao objetivo da pesquisa em quantificar as perdas 

monetárias em decorrência das perdas reais de água que ocorrem na CAGEPA (Companhia de 

Água e Esgotos da Paraíba), em algumas cidades da regional das Espinharas, abastecidas pela 

companhia, levando em consideração os aspectos já apresentados, os danos sociais e 

econômicos causados pelas perdas de água são espantosos.  

Nessa perspectiva, as sete cidades com os maiores índices de perdas são de pequeno 

porte, seja por sua área territorial ou sua população relativa, além da sua arrecadação financeira 

que automaticamente se torna menor, com isso, muitas vezes, o impacto monetário torna-se 

maior. Numericamente, os dados em questão não são otimistas, todos apresentam elevados 

índices de perda, como a porcentagem de arrecadamento da empresa que sempre está à baixo 

da arrecadação de perdas, em alguns casos não houve arrecadamento algum por parte da 

CAGEPA. Como a cidade de Cacimbas que bateu quase 100% de arrecadação perdida e quase 0% 

de arrecadação por parte da empresa. 

Diante a falta de evolução nas taxas dentre os três anos citados, surgem questões como: 

será que algo foi feito para que houvesse esse aumento? Ou será que há uma necessidade de 

inovação nas estratégias utilizadas para resolver essa situação? O que não pode ser esquecido é 

que essa atribulação interfere em vários âmbitos sociais, tendo como principal afetada a 

população desta região.  

Em consonância com os resultados da pesquisa, Farias (2004) menciona que uma das 

soluções apresentadas na tentativa de reduzir o problema de escassez hídrica, diz respeito 

exatamente à construção de reservatórios para armazenamento da água e garantir usos 

posteriores, considerando também as elevadas perdas, devido principalmente à evaporação.  

Celeste (2006) em contrapartida, menciona que a solução para o problema da escassez 

não se restringe apenas a construção de reservatórios, é primordial a implementação de 

políticas operacionais do uso das águas em tais reservatórios, refletido principalmente nas 

avaliações e análises de desempenho do sistema hídrico, inclusive em períodos críticos de seca, 

possibilitando a análise de possíveis cenários.  
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Em linhas gerais, outro problema enfatizado foi que a região estudada já passa por 

problemas de grandes secas causadas pelo clima, com isso a atenção para a economia de água 

deveria ser maior pelos responsáveis. Outra perspectiva, é que caso essas taxas forem 

diminuídas serão obtidos resultados positivos para todas as partes envolvidas, isto é, tanto a 

empresa em questão irá lucrar mais, quanto a população irá ter diminuição nas taxas pagas pelo 

fornecimento, ao mesmo tempo que a qualidade da disponibilização aumentará, além do meio 

ambiente que não sofrerá com o desperdício de um recurso de extrema importância. Com isso 

em mente, fica de sugestão pesquisas que busquem o motivo dessas perdas, propostas de 

soluções a curto e longo prazo, como também saber o impacto social que acarreta a população.  
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Capítulo 6 

ECONOMIA COLABORATIVA E TEORIA DA CONTINGÊNCIA: IMPLICAÇÕES TEÓRICO-EMPÍRICAS 

EM UMA EMPRESA DE CARONA COMPARTILHADA 

 
Bruna Cordeiro de Sousa 1 

Dayane Renaly Lopes de Oliveira2 
 

 
RESUMO 
 
A ascensão de um consumo cada vez mais acelerado preocupa estudiosos de diversas áreas. 
Com isso, assuntos como Economia Colaborativa estão sendo cada vez mais debatidos na 
atualidade, pois novas formas de consumo exigiram mudanças nas estruturas organizacionais 
para suprir as necessidades dos consumidores. Diante disso, aspectos da teoria da contingência 
se fazem presentes nos fatos descritos, pois a mesma defende que o ambiente estabelece 
diferentes exigências às organizações, podendo mudar totalmente a sua estrutura. Destarte, o 
presente estudo se propôs a analisar o fenômeno da economia colaborativa e sua ascensão, 
com base na teoria da contingência. Para tanto, foi realizado um estudo teórico-empírico, de 
caráter qualitativo e cunho exploratório, fazendo o uso de entrevistas e análise de discurso com 
um total de 14 indivíduos – colaboradores e usuários – da empresa UBER. Por fim, concluiu-se 
que os serviços da economia colaborativa estão em ascensão devido a aspectos como preço, 
renda e comodidade. Notou-se ainda que a teoria da contingência está diretamente ligada ao 
fenômeno estudado, visto que o mesmo se desenvolveu devido a mudanças no ambiente 
organizacional. 
Palavras-Chave: Economia Colaborativa; Teoria da contingência; UBER.  

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Após a Revolução Industrial, o capitalismo tornou-se uma realidade presente em todo o 

planeta, trazendo desenvolvimento da economia, expansão do comércio e criando uma 

sociedade cada vez mais consumista. A demanda por recursos cresceu concomitantemente ao 

aumento do número de cidades e indústrias, tornando a oferta de produtos e serviços cada vez 

maior. Esse desenvolvimento elevou o nível de consumo da sociedade, fazendo com que o meio 

ambiente passasse por diversas mudanças para que o comércio pudesse se desenvolver. Com 

isso, novos modelos de consumo começaram a surgir, visando suprir as necessidades do 

                                                           
1 Mestranda em Administração pelo PPGA (Programa de Pós-graduação em Administração) – UFPB 
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Pós-graduação em Administração) – UFPB. 
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consumidor ao mesmo tempo em que procuram diminuir a degradação ao meio ambiente. 

Desse modo, questões como Economia Colaborativa, ou compartilhada, têm sido cada vez mais 

debatidas atualmente. 

A Economia Colaborativa é um tema relativamente novo e aparece como uma alternativa 

para diminuir e revolucionar os modos de consumo. Pode ser definida como um fenômeno que 

determina “novas formas de consumir, aprender, financiar e produzir” (STOKES et al., 2014, p. 

6). Segundo projeções da consultoria PwC apud CNDL, a economia compartilhada deverá 

movimentar mundialmente US$ 335 bilhões em 2025 – 20 vezes mais do que se apurou em 2014, 

quando o setor movimentou US$ 15 milhões (CNDL, 2019). 

A Economia Colaborativa mostra-se como uma mudança importante e necessária nas 

formas de consumo, tendo em vista que tal estratégia se encontra em ascensão em todo o 

mundo. Sabendo que o ambiente organizacional tem passado por diversas mudanças, sejam 

elas tecnológicas ou estruturais, pode-se observar a importância em analisar o ambiente em que 

uma organização está inserida, visto que este pode impactar diretamente a estrutura da mesma. 

Ao analisar a relação entre o ambiente e a organização, nota-se que “não há um modelo 

único de estrutura organizacional que se aplique a todas as empresas” (FAGUNDES et al. 2010, 

p.53). Esta afirmação baseia-se no desenvolvimento da teoria da contingência, no qual enfatiza-

se que não existe uma fórmula única na gestão das organizações. De acordo com Fagundes et al. 

(2010), cada organização deve buscar a sua melhor maneira de se estruturar, com o intuito de 

atingir suas metas e seus objetivos. 

Morgan (1996) definiu a teoria da contingência como a adaptação da organização ao 

ambiente no qual ela está inserida. O autor ressaltou ainda que o ambiente externo acaba 

estabelecendo diferentes exigências à organização. Desse modo, as premissas básicas da teoria 

da contingência definem que o ambiente desenha a estrutura organizacional. Pesquisas 

realizadas por Silveira et. al. (2016), mostraram que abordagens como economia colaborativa 

são relativamente recentes, uma vez que somente a partir de 2012 foi identificado um contínuo 

e crescente número de publicações sobre o tema. 

 Diante do contexto exposto, vê-se a economia colaborativa como uma nova forma de 

consumo, onde busca adaptar-se às mudanças e exigências do mercado atual. Tendo em vista os 

conceitos da teoria da contingência e a análise de que o ambiente pode moldar as estruturas 

organizacionais, o presente trabalho se dispõe a analisar a seguinte questão: até que ponto a 

teoria da contingência é capaz de explicar o fenômeno da economia colaborativa? 
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Dessa forma, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar o fenômeno da economia 

colaborativa e sua ascensão com base na teoria da contingência. Para tanto, buscou-se explicar 

o fenômeno da economia colaborativa e o contexto brasileiro em que está inserida. Em seguida, 

fez-se necessário entender os motivos que levam as pessoas a utilizarem o serviço de economia 

compartilhada em uma empresa específica, a UBER. Por fim, buscou-se analisar até que ponto a 

teoria da contingência consegue explicar o fenômeno da economia colaborativa. 

 A relevância do trabalho em questão se dá a partir do aprofundamento acerca da 

economia colaborativa e da teoria da contingência, bem como buscar reflexões que as 

relacione, haja vista a relevância desses temas no cenário atual e a inexistência de estudos que 

façam uma junção desses aspectos teóricos com as aplicações aqui destacadas. O conhecimento 

teórico dos tópicos em questão permite, aos estudiosos da área, uma propriedade maior no que 

se refere a identificar oportunidades de desenvolvimento. É, também, relevante para que 

empresas e usuários tenham conhecimento das transformações que acompanham esses 

processos para que possam se adequar de forma vantajosa dentro de suas necessidades e 

expectativas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Teoria da Contingência  

 

Desde os primeiros estudos sobre as organizações empresariais, muitas abordagens 

novas foram surgindo e substituindo ou complementando características ignoradas pelas 

anteriores. Estudos pioneiros como os de Woodward (1958), Burns e Stalker (1961) e Lawrence e 

Lorsch (1967), iniciaram a busca pelo entendimento sobre como variáveis contingenciais (como 

ambiente, tecnologia e estratégia) impactavam a estrutura organizacional das empresas, o que 

culminou com o surgimento da Teoria Contingencial. 

Os estudos sobre a teoria da contingência foram desenvolvidos com o intuito de destacar 

que não existe um modelo de estrutura para todas as organizações, contrariando a escola 

clássica da administração, a qual enfatizava que uma única estrutura organizacional era eficaz 

para qualquer tipo de empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte (DONALDSON, 

1988). 
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Morgan (1996) definiu a teoria da contingência como a adaptação da organização ao 

ambiente no qual ela está inserida. O autor ressaltou ainda que o ambiente externo acaba 

estabelecendo diferentes exigências à organização. Desse modo, as premissas básicas da teoria 

da contingência definem que o ambiente desenha a estrutura organizacional. 

Thompson  apud. Donaldson  (1988), acrescentou que o ambiente molda diretamente a 

estrutura organizacional, com as diferentes partes dessa estrutura, especializando-se para ir ao 

encontro das exigências das diferentes partes daquele ambiente. O autor também teorizou a 

respeito das políticas organizacionais. Contudo, o foco principal da teoria da contingência 

permanece no modo como a estrutura organizacional é modulada de maneira a satisfazer as 

necessidades do ambiente e nas tarefas daí decorrentes. 

Os estudos de Burns e Stalker (1960) evidenciaram que, quando uma organização 

enfrenta um ambiente estável, com poucas mudanças, a estrutura mecanicista é mais eficaz. Ao 

contrário disso, quando uma organização enfrenta um ambiente mais dinâmico, com elevado 

grau de mudanças, faz-se necessário ter uma estrutura orgânica. O modelo orgânico deixa de 

lado a visão mecanicista da organização, assegurada pelos autores da abordagem clássica da 

administração. A visão mecanicista considera a organização como sistema fechado. Todavia, os 

adeptos da teoria da contingência asseguram que as organizações devem ser vistas como um 

sistema aberto, em que possa adaptar-se às contingências do ambiente. 

A relação entre a estratégia e a estrutura das empresas foi pesquisada por Chandler 

(1962). A partir dos seus estudos, ele mostrou historicamente que a estratégia determina a 

estrutura. As corporações necessitam manter uma adequação entre sua estratégia e sua 

estrutura, caso contrário terão menor desempenho. 

Diante disso, segundo Donaldson (1988) a teoria da contingência mostra que as 

características do ambiente influenciam diretamente o grau de mudança pretendida pela 

organização (fator interno) e, consequentemente, impactam a estrutura organizacional (fator 

externo). Nota-se, portanto, que diferentes ambientes requerem diferentes desenhos nos 

planos estratégicos que, por sua vez, terminam por impactar as estruturas de uma organização. 

 

2.2 Economia Compartilhada 

 

A Economia Colaborativa é um tema relativamente novo e aparece como uma alternativa 

para diminuir e revolucionar os modos de consumo. Pode ser definida como um fenômeno que 
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determina “novas formas de consumir, aprender, financiar e produzir” (STOKES et al., 2014, p. 

6). “O sharing (compartilhamento) é uma forma alternativa de distribuição de mercadoria, e em 

comparação com as formas mais tradicionais de distribuição, pode promover comunidades e 

economizar recursos” (BELK, 1988). 

Segundo Hamari et al. (2013 Apud Menezes, 2016), pode ser definida também como um 

fenômeno econômico-tecnológico que se alimenta da crescente conscientização dos 

consumidores, comunidades colaborativas na web sobre comércio e também pelo 

compartilhamento social.  Essas características são advindas da mudança que esse fenômeno 

proporciona, onde as empresas não são mais detentoras dos bens ou serviços que são 

compartilhados. 

Botsman e Rogers (2011 Apud Menezes, 2016) destacam, ainda, que se trata de um 

processo que busca uma relação mais saudável e sustentável com o consumo. Os autores 

evidenciam, também, que a partir da criação de propostas que tentam minimizar impactos de 

projetos muito comercias, abrem-se espaços para trocas, empréstimos ou doações entre 

pessoas, o que influi não só no que estas consomem, como também na forma como o fazem. 

Todo esse processo encontra nas tecnologias uma porta de entrada e uma oportunidade 

de intensificação, a partir da utilização de aplicativos em tablets ou smartphones, o que permite 

uma inserção de um número maior de pessoas nessa nova economia. Marin (s.d) destaca que 

essa evolução tecnológica constante permitiu e está diretamente relacionada ao surgimento do 

conceito moderno de economia colaborativa, ou seja, esses avanços tecnológicos que 

possibilitaram essas novas formas de consumo. O autor destaca ainda que esse consumo é 

maior em ativos subutilizados, aqueles produtos ou serviços que passam boa parte de seu 

tempo ociosos, sem utilização.  

 Para Hamari, Sjöklint e Ukkonen (2013), Consumo Colaborativo é uma forma de consumo 

onde as pessoas compartilham o consumo de bens e serviços online. Os autores ressaltam ainda 

a importância desse tipo de consumo como um caminho que permite aliviar os problemas 

sociais, tais como hiperconsumo, poluição e pobreza, diminuindo os custos de transação 

relacionados com a coordenação das atividades econômicas das comunidades. 

 Algumas características desse processo são perceptíveis em alguns dos exemplos mais 

conhecidos de negócios inseridos na economia compartilhada. Entre eles, vale destacar a Uber – 

empresa de serviço de transporte privado ofertado por pessoas, por intermédio de um 

aplicativo disponível para smartphones, tablets e notbooks – e o Airbnb, que permite às pessoas 
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alugarem seus imóveis ou se hospedarem a preços menores que os habituais, usando também a 

internet como meio para facilitar o acesso ao serviço. 

Empresas que têm suas atividades direcionadas para o consumo colaborativo estão 

ganhando cada vez mais força no contexto atual. Em pesquisa realizada pela consultoria Price 

water house Coopers (Pwc), em 2015, ficou indicado um potencial de crescimento na ordem de 

335 bilhões de dólares até o ano de 2025, desse tipo de negócio. Em pesquisa realizada pelo 

Movimento Cidade Colaborativa, grupo online que visa a divulgação e propagação de práticas 

desse tipo, 40% dos entrevistados afirmaram seguir páginas ligadas a economia colaborativa.  

O consumo colaborativo parece estar potencializando a individualidade dos 

consumidores e a sua força em grupo, bem como fortalecendo a capacidade de questionar e de 

pôr em cheque as forças capitalistas históricas tão fortes. Mesmo que isto não signifique uma 

quebra da hegemonia capitalista (BARROS, 2015). 

 

2.2.1 A Economia Colaborativa e o contexto brasileiro 

          

Diversas pesquisas corroboram para a consolidação da Economia Colaborativa como um 

modelo de negócio com crescimento cada vez maior e veloz. Esse processo pode ser justificado 

pelo advento da tecnologia e pelas mudanças nas formas de se consumir, que juntos têm um 

papel importante nas escolhas dos usuários em geral (BARROS, 2015). Uma pesquisa inédita 

realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que outro fator que contribui para esse processo reside no 

fato dos consumidores acreditarem que a economia compartilhada torna a vida mais fácil. 

 Há alguns anos, seria inimaginável alugar o seu apartamento para um desconhecido, ou 

então dividir os custos de uma viagem de carro com os seus passageiros. Esses modelos de 

negócios são comuns atualmente e permitem a conexão entre quem deseja obter um dinheiro 

extra oferecendo um bem ou serviço a quem necessita destes. No levantamento realizado pelo 

SPC Brasil e pela CNDL em todas as capitais brasileiras é possível verificar que as modalidades da 

economia colaborativa mais utilizadas pelos consumidores são o aluguel de casas e 

apartamentos diretamente com o proprietário (40%), caronas para o trabalho e outros 

compromissos (39%) e, ainda, o aluguel de roupas (31%). 

   Mudanças decorrentes de diversos tipos de processos contribuem para a multiplicidade 

de motivos que fazem os usuários da economia colaborativa optarem pelo seu uso. De acordo 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

104 
com a pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela CNDL a oportunidade de economizar dinheiro 

aparece em primeiro lugar, opinião dada por 47% dos consumidores; em segundo, aparecem 

opções relacionadas a evitar desperdícios (46%); logo após vem o combate ao consumo 

excessivo (45%); seguido da opção de ajudar o próximo (38%); e, 28% afirmam ser uma boa 

oportunidade para ganhar dinheiro. 

Esses resultados comprovam que a economia colaborativa não é um processo passageiro 

e que vem crescendo de uma forma exponencial ao longo dos anos. Entretanto, é importante 

destacar que processos que acompanham a tecnologia se transformam com uma velocidade 

imensa e precisam ser estudados e compreendidos, com vistas a usufruí-los de forma consciente 

e que tragam benefícios para todos os agentes envolvidos.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Com o intuito de responder aos objetivos norteadores desta pesquisa, bem como 

contribuir para uma contextualização a partir dos temas propostos, apresenta-se nesta seção os 

procedimentos metodológicos adotados, a saber: 

Em primeiro lugar, é de importância significativa classificar esta pesquisa como de caráter 

teórico-empírica, uma vez que busca uma reflexão acerca do fenômeno de Economia 

Colaborativa e como advém a sua prática a partir de um estudo de caso com uma empresa do 

segmento. Uma revisão da literatura para apoio aos achados do campo se torna uma 

importante ferramenta para uma contribuição que tornará os resultados mais contundentes. 

Quanto à natureza da pesquisa, esta se caracteriza como de cunho qualitativo. Quanto 

aos fins, se classifica como exploratória e aplicada. Segundo Merriam (2009), o procedimento 

exploratório de investigação teórico-empírica se guia pela compreensão da realidade por meio 

de exemplos em conjunto com a literatura. De acordo com Stake (2016) o estudo qualitativo é 

também experiencial, pois é empírico e está direcionado ao campo. 

Pretende-se a partir do método qualitativo fazer uma relação entre o marco teórico 

proposto e o objeto de estudo, buscando trazer reflexões acerca do fenômeno, bem como 

interpretar e compreender as indagações dos sujeitos de pesquisa. Para alcançar esses 

objetivos, se propôs uma observação do fenômeno pelos pesquisadores, assim como a coleta 

de dados a partir de entrevistas em profundidade com os participantes. 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

105 
Quanto ao lócus empiricus e/ou sujeitos de pesquisa, estão os usuários e colaboradores 

dos serviços da UBER da cidade de João Pessoa-PB, empresa de transporte colaborativo que 

atua em mais de 63 países e 700 cidades no mundo (UBER, 2019). As entrevistas foram 

realizadas com 14 pessoas - entre usuários e colaboradores da UBER - e o acesso se deu a partir 

da técnica de bola de neve. Cabe destacar que os sujeitos em questão responderam a questões 

elaboradas a partir da teoria utilizada e que o roteiro de entrevista foi validado por três 

pesquisadores da área. 

Por fim, para a análise e interpretação dos dados, foram utilizadas técnicas de relação 

entre teoria e resultados encontrados em campo, que foram estabelecidas a partir de 

indagações feitas pelos pesquisadores e análise de discurso acerca das respostas obtidas. De 

acordo com Carvalho (2013), a proposta desse tipo de análise é que se identifique as estruturas 

temáticas fundamentais de cada resposta, o que passa por uma redução da informação a 

aspectos de significados centrais. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao longo das últimas décadas, diversas foram as transformações perceptíveis no 

funcionamento dos processos industriais, urbanos, econômicos e sociais. A revolução industrial 

permitiu uma mudança nos meios de produção que impactaram diretamente nas formas de 

consumo até então consolidadas. Após esse fenômeno, houve uma ruptura perceptível na 

forma como os bens passaram a ser enxergados pelas pessoas, ocasionando um aumento 

considerável do uso de recursos para suprir as necessidades demandadas. 

 Todo esse processo ocasionou diversas mudanças na forma de comunicação entre 

empresa e ambiente. Como apontado por Morgan (1996), a teoria da contingência explica as 

mudanças feitas pela organização com vistas à adaptação ao ambiente em que está inserida. 

Assim, cabe destacar que as organizações acompanham todo um processo de consumo que 

comanda o ambiente em que atuam e que esse processo é primordial para a sobrevivência 

delas. 

Ao longo das últimas décadas, com a crescente preocupação com a degradação do meio 

ambiente - objeto de muitos debates e conferências em todo o mundo -, as organizações 

passaram a adotar estratégias para se adequar às exigências estabelecidas, como é o caso da 
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adoção de uma responsabilidade social empresarial que vise o atendimento de indicadores 

ambientais e sociais. Outra mudança significativa nesse período de tempo são as 

transformações advindas da tecnologia, que revolucionaram as formas de consumir, incluindo 

nesse processo um meio de comunicação que intermedeia o processo (a internet e os 

smartphones, por exemplo). Esses fatores corroboram com os estudos iniciais de Lawrence e 

Lorsch (1967), que começaram a buscar entendimentos que explicassem como variáveis 

contingenciais como ambiente e tecnologia poderiam impactar nas estruturas das empresas. 

Partindo do pressuposto de que não existe um modelo de estrutura para todas as 

organizações (DONALDSON, 1988), como também que organizações devem ser vistas como um 

sistema aberto, em que possam adaptar-se às contingências do ambiente (Burns e Stalker, 

1960), destaca-se aqui o surgimento de organizações mais dinâmicas, que destoam das 

tradicionais e com visões mecanicistas, e que passaram a permitir uma adaptação mais holística 

ao novo ambiente criado. Essas empresas estão inseridas no fenômeno denominado Economia 

Colaborativa, que se alimenta da crescente conscientização dos consumidores, comunidades na 

web e também pelo compartilhamento social (Hamari, 2016). 

Dessa forma, é possível fazer reflexões que possibilitam conclusões que colocam a 

economia colaborativa e as novas formas de consumo advindas desta como um exemplo de que 

transformações ocorridas no ambiente em geral estão diretamente relacionadas a mudanças de 

estratégias nas empresas, mudando seus paradigmas de funcionamento e buscando uma 

interação cada vez mais significativa com todos os stakeholders. 

A seguir, abordam-se os dados obtidos em campo a partir de entrevistas com usuários e 

colaboradores da UBER, empresa inserida na dinâmica da economia compartilhada que está 

presente em mais de 700 cidades pelo mundo. 

 

4.1 Uma mudança de perspectiva 

          

As transformações que culminaram no surgimento de negócios onde as pessoas 

interagem diretamente umas com as outras e estão aptas a ofertar e demandar bens e serviços 

que necessitam, podem ser exemplificadas por fatores contingenciais diversos. Isso pôde ser 

observado pelas pesquisadoras a partir dos dados obtidos em campo. Questionado acerca da 

empresa onde trabalha, o entrevistado afirmou que: 
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“Era uma coisa que estava todo mundo usando. A maioria dos amigos que eu 
tenho já usavam para se transportar. Eu ainda não tinha o aplicativo e não tinha 
noção alguma de como entrar, quando vi já estava trabalhando. É muito fácil de 
usar e muito rápido. E hoje eu não conheço ninguém que tenha um celular e não 
tenha o aplicativo.” (Entrevistado 9, 2019) 

 

         O aumento significativo do número de usuários de smartphones e aplicativos celulares 

está diretamente relacionado a esse processo. O usuário é influenciado ao uso para se adequar 

ao fenômeno que ocorre. Nesta passagem do sujeito entrevistado, nota-se uma influência do 

ambiente em que ele está situado, na sua decisão de participar desse fenômeno. Isto corrobora 

com os resultados obtidos pela pesquisa realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), os quais destacam que os usuários veem a economia colaborativa 

como uma maneira de tornar a vida mais fácil. 

 Estudos como os de Woodward (1958), Burns & Stalker (1961) e Lawrence & Lorsch 

(1967) mostraram que variáveis contingenciais - como ambiente, tecnologia e estratégia - são 

capazes de impactar a estrutura organizacional das empresas. Nesse aspecto, uma característica 

muito forte nos serviços da UBER diz respeito a tecnologia e a comodidade que esta tem trazido 

para os seus usuários, como afirma um dos entrevistados: 

 

“Utilizo os serviços da UBER todos os dias para ir ao trabalho e isso facilitou 
muito a minha vida. Além da segurança de não ter que pegar ônibus, poder usar 
o celular para este serviço é muito bom. Pois o celular hoje em dia é como se 
fosse uma extensão do nosso corpo, está sempre conosco. Então, os serviços da 
UBER estão sempre acessíveis.” (Entrevistado 12, 2019) 

  

           Corroborando com o depoimento acima, nota-se que dentre as mudanças tecnológicas da 

atualidade, as principais qualidades supridas pelos serviços da UBER se referem à acessibilidade 

e comodidade, tendo em vista que este serviço, por ser ofertado em smartphones - aparelho que 

grande parte da população tem acesso - trouxe um grande diferencial para o mercado. Nota-se, 

neste caso, a importância de uma organização se adaptar às mudanças do ambiente, sejam elas 

estruturais ou tecnológicas.  

Outra característica que merece destaque na economia colaborativa é a confiança que é 

demandada pelos usuários. Ao longo do tempo, oferecer uma carona em seu carro a um 

desconhecido deixou de ser uma prática perigosa e passou a ser um meio de negócio: 
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“Eu sou mulher e não vou negar que tenho medo de pegar UBER, quando eu 
vejo que é um homem o meu medo continua, mas eu sei que é uma coisa que 
todo mundo usa então eu fico mais confiante, porque não é comum acontecer 
algo ruim. E de toda forma, eu preciso do serviço e vou continuar usando porque 
me ajuda muito e é mais fácil que buscar um táxi.” (Entrevistada 3, 2019) 

 

            Influenciados pelos crescentes números de empresas conhecidas que prestam serviços 

semelhantes, os usuários passam a confiar nestas organizações e terminam por transformar o 

ambiente em que estão inseridas, proporcionando a esses serviços vantagens em relação a 

outros ofertantes do mesmo tipo de serviço. 

 

4.2 Motivações de uso 

          

Alguns autores destacam que o processo de economia colaborativa é impulsionado por 

uma busca mais saudável e sustentável com o consumo (BOTSMAN; ROGERS, 2011; MENEZES, 

2016). Entretanto, é possível observar que diversos outros motivos aparecem como norteadores 

do uso desse tipo de serviço: 

 

“Eu vi que era mais barato usar UBER do que um táxi, e eu não tenho 
dificuldades para usar celular e nem aplicativos, então escolho sempre o que vai 
ser mais barato para mim!” (Entrevistado 6, 2019) 

 

         O preço, como aponta a pesquisa do SPC Brasil e da CNDL aparece como a principal 

motivação para as pessoas usarem esse serviço. Essa prática condiciona as empresas da 

economia colaborativa a buscar formas de ofertar os seus bens de maneira a fazê-los acessível 

aos usuários, buscando um benefício mútuo, assim como afirma um entrevistado que trabalha 

para a empresa: 

“Às vezes eu não ganho o dinheiro que imaginei ganhar no dia, porque as 
corridas são muitas vezes muito baratas. Porém, eu não tenho opções no 
momento senão continuar trabalhando pra eles. Mas não é um valor ruim, tem 
me ajudado a manter as contas em dia e ajudado a minha filha na faculdade 
dela.” (Entrevistado 2, 2019.) 

 

         Outro ponto a ser salientado é a questão econômica dos usuários dos serviços do UBER. 

Questões contingenciais como crises econômicas e acontecimentos inesperados também são 
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responsáveis pela escolha dos usuários e não devem ser tangenciadas. Como destacam Hamari, 

Sjöklint e Ukkonen (2013), essa prática pode ajudar a aliviar problemas sociais como a pobreza, 

diminuindo assim as desigualdades existentes. 

         O consumo colaborativo pode também estar potencializando a individualidade dos 

consumidores no que tange ao fortalecimento de sua força em grupo, contribuindo para uma 

quebra de barreiras que antes existiam entre empresas e consumidores, assim como descreve 

um dos usuários do serviço: 

 

“Eu uso porque é rápido e acessível. Não preciso falar com ninguém, não tem 
burocracia no meio. O preço está dado, os meus dados e os do motorista 
também, então eu não preciso contatar ninguém, faço tudo online.” 
(Entrevistado 1, 2019) 

 

            Essa mudança na forma de se relacionar com os serviços contratados também pode ser 

vista como uma nova forma de contingência que está moldando as estruturas organizacionais. O 

consumidor passou a criar demandas próprias e as organizações precisam estar atentas a esse 

processo.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diversas pesquisas corroboram para a consolidação da Economia Colaborativa como um 

modelo de negócio com crescimento cada vez maior e veloz. Nota-se que este fenômeno tomou 

grandes proporções a partir das mudanças que ocorreram no mercado. Mudanças estas que 

podem ser classificadas como tecnológicas, econômicas e também nas formas de consumo da 

população. 

Buscou-se, a partir disso, explicar e analisar tais mudanças no cenário atual e o quanto o 

ambiente vem sendo influenciado pelas novas formas de consumo da sociedade. A pesquisa 

teórica deu base para entender o desenvolvimento crescente da Economia Colaborativa e o 

cenário em que está inserida, bem como a sua relação com as mudanças do ambiente, 

defendidas pela teoria da contingência. 
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A pesquisa empírica mostrou a ascensão do fenômeno da Economia Compartilhada e 

exemplificou motivos pelos quais esta prática está em alta. Dentre eles, notou-se que questões 

como preço, comodidade, confiabilidade e facilidade foram citadas pelos usuários e se mostram 

como diferencial diante dos seus concorrentes. Colaboradores da Uber destacaram questões 

como renda, tecnologia e oportunidades de emprego como fatores relevantes para a escolha de 

trabalhar com este serviço. 

Nota-se que mudanças no ambiente corroboraram para a criação do serviço estudado, 

tendo em vista que o cenário atual apresenta novas formas de consumo e tecnologia. Desse 

modo, a pesquisa em questão foi capaz de identificar que a teoria da contingência possui uma 

relação direta com o fenômeno da economia colaborativa, pois notou-se que tal fenômeno foi 

desenvolvido a partir das novas demandas do mercado, demandas estas que ocorreram devido 

à mudanças em vários aspectos, se fazendo necessário o desenvolvimento de novas estruturas 

organizacionais. 

É perceptível que as teorias administrativas – mesmo que desenvolvidas há muito tempo 

- podem explicar as transformações que ocorrem nas empresas atualmente. Desse modo, 

estende-se um alerta para que acadêmicos comecem a levar este fato em consideração, visto 

que grande parte desse público busca somente a criação de novas teorias para explicar novos 

fenômenos. 

A partir do que foi exposto, o estudo em questão abre caminho para novos trabalhos e 

pesquisas na área, como por exemplo verificar se as empresas estão atentas às mudanças 

exemplificadas aqui e se estas fazem o devido planejamento organizacional, tendo em vista as 

mudanças diárias que ocorrem no mercado. 

Vale salientar que a Economia Colaborativa se iniciou como uma forma de consumo 

sustentável, procurando melhorar as formas de consumo existentes até então. No entanto, 

mesmo com sua ascensão, esta prática muitas vezes é confundida como apenas uma forma de 

pagar menos por um serviço ou conseguir uma renda extra. Este fato colabora para que 

pesquisas mais elaboradas sejam realizadas, com vistas a identificar motivações reais do uso 

desse tipo de serviço e uma possível negação da premissa de que visa a sustentabilidade.  
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Capítulo 7 

GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS ALIADA AO USO DE MODELOS MATEMÁTICOS: 

UM CAMINHO PARA A DISTRIBUIÇÃO E USO EFICIENTES DA ÁGUA 

 
Érika Lira da Silva1 

 
 
RESUMO:  
 
A água é um elemento fundamental para existência de vida na Terra e para o desenvolvimento 
de todas as atividades humanas. Todavia, as grandes demandas locais e os níveis extremamente 
altos de degradação ocasionados pela ação antrópica causam a poluição e contaminação das 
águas, diminuindo ainda mais a quantidade e qualidade desse recurso. As restrições no acesso à 
água em várias regiões do Planeta e a distribuição desigual levam a necessidade de uma gestão 
integrada dos recursos hídricos, que contemple os usos múltiplos da água, de acordo com a 
Política Nacional de Recursos Hídricos. Para o alcance do gerenciamento adequado dos recursos 
hídricos faz-se necessário o uso de ferramentas que auxiliem no processo de tomada de 
decisões. É dentro desse contexto que este artigo se propõe a fazer uma breve discussão acerca 
da importância do gerenciamento dos recursos hídricos para o uso eficiente da água, aliado ao 
uso dos modelos matemáticos como ferramentas de auxílio à gestão, através de uma 
abordagem metodológica de enfoque qualitativo, com base na pesquisa bibliográfica e documental. 
De acordo com as informações constatadas na pesquisa, evidenciou-se necessidade de uma 
abordagem multiobjetiva, devido às características próprias de cada região, que vão desde um 
contexto físico e biológico, ao contexto social e cultural. Através dos modelos matemáticos, 
torna-se mais possível identificar essas peculiaridades e mensurá-las, contribuindo assim para 
evidenciar a realidade de cada bacia ou região hidrográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Água; Recursos Hídricos; Gestão Integrada; Modelos Matemáticos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A importância da água para a manutenção da vida é algo indiscutível. Sem água não 

haveria formas de vida na Terra, não haveria tantas belezas naturais, biomas ou biodiversidade. 

Esse elemento molda a paisagem, muda a forma como o ser humano vive, seja por sua falta 

extrema, como visto em desertos, como em sua abundância, a exemplo dos pantanais. 

Praticamente todas as atividades humanas despendem de água para sua execução, desde as 

básicas, como consumo humano, agricultura e pesca, às mais diversas, como o turismo. A 
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disponibilidade de água é fator determinante inclusive, para a economia e desenvolvimento de 

uma região. 

Devido ao ciclo natural da água, esse recurso poderia ser considerado infinito, porém, as 

grandes demandas locais e os níveis extremamente altos de degradação resultantes do 

processo de urbanização e industrialização desestruturado comprometem a disponibilidade de 

água, ou seja, quanto maior o crescimento populacional e econômico, menos se respeita o ciclo 

natural da água. Esses agravantes ocasionados pela ação antrópica causam a poluição e 

contaminação das águas, diminuindo ainda mais a água de qualidade disponível (REBOUÇAS, 

1997; BARROS, AMIN, 2008). 

 A realidade de acesso à água de qualidade ainda é distante da almejada para a 

sustentabilidade. Estima-se que um bilhão de pessoas carece de acesso a um abastecimento de 

água suficiente (ONU, 2016).  A resolução dessa problemática envolve não apenas a demanda 

para abastecimento das cidades, mas também a água destinada a irrigação, dessedentação de 

animais e atividades de piscicultura, dentre outras. Cada demanda necessita de uma quantidade 

mínima de água para continuar operando, já que são atividades essenciais. É nesse ponto que a 

gestão integrada dos recursos hídricos torna-se primordial. As medidas preventivas devem ser 

tomadas não apenas em períodos críticos, mas numa escala plurianual (VIEIRA, 2011).   

É essencial, além da preservação dos mananciais, um modelo de gestão que abranja 

todas as variáveis envolvidas, efetuando assim um planejamento e controle das demandas e dos 

recursos hídricos destinados a cada uma delas, simulando cenários com as diversas situações 

que podem vir a ocorrer, seja de cheia à seca, da priorização de um setor a racionamento em 

outro, no intuito de auxiliar os gestores na tomada de decisão mais adequada para cada 

situação e cenário possíveis (VIEIRA, 2011).  

Para isso, faz-se necessário o uso de ferramentas que auxiliem no processo de tomada de 

decisões, a exemplo dos modelos matemáticos. São exemplos de modelos matemáticos muito 

utilizados em pesquisas os métodos de simulação e otimização. Estes são de grande valia para a 

um planejamento e gerenciamento preciso que envolvam os múltiplos usos da água. Através da 

aplicação de modelos matemáticos é possível analisar a situação das bacias hidrográficas, pode-

se também identificar um cenário ótimo de alocação de água para cada tipo de demanda, 

realizar simulações com diferentes situações de disponibilidade hídrica, e assim possibilitar um 

gerenciamento eficiente dos recursos hídricos (SANTOS, 2011).  
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Diante desse contexto, o presente artigo traz como proposta realizar uma breve 

discussão acerca da importância da gestão integrada recursos hídricos, com enfoque na 

utilização dos modelos matemáticos, em meio a um cenário de dificuldade de disponibilidade 

hídrica. Durante este ensaio são colocados em pauta temas relevantes para a esfera de 

gerenciamento hídrico, como a gestão ambiental, a administração pública e o gerenciamento 

dos recursos hídricos. A pesquisa aqui realizada é de característica bibliográfica, de cunho 

qualitativo, numa busca entre a vasta bibliografia disponível sobre o tema.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste numa discussão acerca da importância 

do gerenciamento dos recursos hídricos para o uso eficiente da água, e a importância dos 

modelos matemáticos como ferramentas de auxílio à gestão. Para tanto, foi realizado um 

levantamento teórico sobre os assuntos que rodeiam o tema, e posteriormente foi feita uma 

discussão sobre as informações analisadas.  

Metodologicamente, a pesquisa pode ser considerada exploratória, uma vez que procura 

reunir informações e investigar sobre o tema proposto, como explicam os autores Prodanov e 

Freitas (2013) sobre esse tipo de pesquisa, onde afirmam que esta possui por objetivo 

proporcionar mais informações sobre o assunto que se pretende investigar, viabilizando sua 

definição e seu delineamento, ou, em outras palavras, facilita a delimitação do tema da 

pesquisa; orienta a formulação das hipóteses, além de oportunizar um novo tipo de enfoque 

para o assunto estudado.  

A abordagem da metodologia foi conduzida através do enfoque qualitativo, com base na 

pesquisa bibliográfica e documental, buscando analisar, dentro da proposta de “uso eficiente da 

água através das ferramentas de apoio à gestão dos recursos hídricos”, as contribuições que 

esse estudo pode permitir. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1  Gestão Ambiental 
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A importância do meio ambiente para a humanidade, apesar de muitos anos esquecida, 

passa a ser foco de muitos debates e de uma intensa luta pela diminuição das degradações e da 

exploração descontrolada de seus recursos. Esses problemas ambientais ocorrem no momento 

em que se intervém em um ecossistema, seja em uma parte ou fase deste, causando assim 

alterações. Essas ações provocam desequilíbrio naquilo que a natureza desenvolveu durante 

longos anos, ou seja, toda intervenção sobre um ecossistema gera consequências que podem 

ser temporárias ou permanentes, com diferentes níveis de magnitude e intensidade (FLORIANO, 

2007). 

Com a conscientização da sociedade acerca da necessidade da preservar ação do meio 

ambiente, começa a surgir um novo enfoque de pensamento, onde as questões ambientais se 

adentram no setor público e no privado, incentivando a formulação de leis voltadas para a 

preservação e conservação ambientais, e intensificando a pressão sobre as empresas para que 

busquem alternativas mais sustentáveis (ALCÂNTARA et al., 2012).  

Nesse cenário de movimentação pró-ambiente, surge a ideia de gestão ambiental, a nível 

internacional, esse conceito baseia-se principalmente nos princípios contidos na Agenda 21, 

preceitos defendidos pelas organizações internacionais como a ONU, ISO e OMC, assim como as 

organizações financeiras internacionais, a exemplo do Banco Mundial e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. As ISO’s, que são normas desenvolvidas pela International Organization 

for Standardization (ISO), estabelecem diretrizes sobre a área de Gestão Ambiental dentro de 

empresas (ALCÂNTARA et al., 2012). 

No Brasil, o primeiro princípio que rege a política ambiental está contido na Constituição 

Federal, na qual fica estabelecido que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”, portanto, ao se praticar qualquer ato que desrespeite este princípio, age-se de 

forma ilegal. No cenário brasileiro, as preocupações com as questões ambientais tiveram início 

por meio dos setores hídrico e florestal, os quais levaram à emissão dos Decretos Leis que 

instituíram o Código Florestal, pelo Decreto Lei Nº 23.79317 de 23 de janeiro de 1934, e o Código 

de Águas através do Decreto Lei N° 24.64318 de 10 de julho de 1934 (FLORIANO, 2007).  

A estrutura de gestão ambiental brasileira é constituída pelo Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA). Possui como órgão principal o Conselho de Governo, o qual tem por 

finalidade assessorar na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais de 

cunho ambiental. Juntamente com esse órgão está o Ministério do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal, atuando como coordenador da Política Nacional de Meio Ambiente, 
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promulgada na Lei Federal N°6938/81. O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente é o 

órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, e possui como órgão executor o Instituto Nacional 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), além de outros órgãos 

setoriais e locais existentes. Esses órgãos públicos exercem um papel regulador, possuindo o 

poder de comando e controle, onde podem constituir os padrões e estabelecer o controle sobre 

as formas de aplicação dessas normas, além de fiscalizador, onde deve assegurar que esses 

padrões sejam respeitados (FLORIANO, 2007; NASCIMENTO, 2012).  

Essas técnicas de Gestão Ambiental compreendem a recuperação de áreas degradadas, o 

reflorestamento, os métodos e tecnologias para a exploração sustentável dos recursos naturais, 

envolvendo também o estudo dos riscos de impactos ambientais e o treinamento acerca da 

educação ambiental. Dessa maneira, a aplicação da Gestão Ambiental tem como objetivo utilizar 

dessas técnicas para planejar, organizar e administrar as atividades econômicas e sociais de uma 

maneira que utilize os recursos naturais de forma sustentável, além de buscar cumprir a 

legislação ambiental existente (ALCÂNTARA et al., 2012; OLIVEIRA, GOMES, 2012).  

 

3.2 Administração Pública no contexto ambiental 

 

Apesar da evolução do pensamento pró-meio ambiente, é difícil não passamos 30 dias 

sequer sem notícias trágicas relacionadas a graves desastres ambientais envolvendo a ação 

humana. Como consequência surgem as críticas em relação à responsabilidade da 

Administração Pública frente aos prejuízos ambientais e materiais que tiram não só bens, mas 

vidas de muitas pessoas no Brasil. A gestão pública e o planejamento governamental são duas 

dimensões de grande importância para uma atuação eficiente dos Estados contemporâneos, 

visando a eficiência econômica, política e social, na  promoção  do  desenvolvimento  nacional, e 

ainda evitar ao máximo o dolo a população e ao meio ambiente (CARDOSO JR., 2011; SOUZA, 

2011). 

Em vista da grande responsabilidade da gestão pública, é possível citar, dentro de suas 

principais funções, que a Administração Pública constitui um conjunto de órgãos e entidades 

composta por servidores, sendo estes mantidos com recursos públicos. A estes servidores são 

delegadas a função de planejar, decidir e implantar as normas necessárias ao bem-estar social 

do país e realização das ações necessárias ao bom funcionalismo do mecanismo público. Dessa 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

118 
maneira o desenvolvimento da administração pública é caracteriza-se por um processo contínuo 

de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado à população (SILVA, 2013). 

O poder público tem um papel essencial na indução de maneiras mais sustentáveis de 

produção, isso através de políticas públicas que promovam novas concepções para o 

funcionamento do setor público. O Estado tem como uma de suas obrigações a defesa do meio 

ambiente, como consta na Constituição Federal, o que engloba as políticas públicas construídas 

em conjunto com a sociedade através de seus representantes, um dever das gerações presentes 

e futuras (LEME, 2010).  

Diante disso a administração pública tem um dever que vai além da normatização e 

fiscalização das ações da iniciativa privada, mas deve promover a sustentabilidade e dar meios 

para que esse conceito seja difundido junto com a população, sendo atuante nas ações que 

visam o desenvolvimento sustentável, afinal, só as compras públicas são responsáveis, em nível 

mundial, por aproximadamente 15% da composição do PIB (FREITAS, BORGERT, PFITSCHER, 

2011).   

Porém, a realidade vista em nosso país é que muitos dos programas implementados não 

passam pelas instâncias previstas para os diálogos federativos, o que por muitas vezes ocasiona 

problemas de implementação. Essa troca de informações entre os entes federativos em 

detrimento das políticas a serem efetivadas poderia ser um importante método para aprimorar 

a eficiência e efetividade das políticas públicas na dimensão ambiental. A eficiência é um 

princípio da Administração Pública que tem por objetivo alcançar os melhores resultados na 

gestão utilizando dos meios mais adequados para que as finalidades sejam atingidas. O texto 

constitucional, ao inserir o princípio da eficiência, teve como objetivo disciplinar a conduta do 

servidor público para que os recursos e processos públicos fossem utilizados da maneira mais 

correta, norteados pela quantificação e qualificação da despesa (LEME, 2010; CHELALA, 2012).  

O Brasil, apesar dos avanços em termos legais e normativos, ainda tem demonstrado 

grandes problemas na máquina pública, em um país onde o patrimonialismo e o clientelismo são 

características culturais fortes, consequentes de seu processo histórico de formação econômica 

e social. A situação dos órgãos públicos brasileiros reflete uma desarmonia entre as políticas 

ambientais, as quais deveriam estar atreladas com as dimensões da sustentabilidade: 

econômica, ambiental e social. Grande parte dessas políticas não é concretizada da maneira 

como foram planejadas, faltando eficiência nos processos e ineficácia na postura de fiscalização. 

Diante dessa realidade é possível afirmar que o setor público brasileiro caminha timidamente 
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nessa direção, mas ainda necessita de maior comprometimento com a responsabilidade social e 

ambiental, o qual deve manter uma postura mais incisiva, compatível com a sua atuação 

internacional (CHELALA, 2012; SOUZA, 2011).  

Na Administração Pública também estão envolvidas o gerenciamento adequado dos 

recursos naturais disponíveis, como água, solo e ar. Dentre as questões ambientais mais 

polêmicas se destaca, sem dúvida, a gestão da água doce. Por ser um bem vital para os seres 

vivos e um dos principais recursos para o desenvolvimento do país, seja para as atividades 

agrícolas, industriais, produção energética e de abastecimento, a água deve ser tratada com a 

importância e o cuidado merecidos. O novo modelo de gestão dos recursos hídricos defendido 

na atual Constituição Federal prevê um modo integrado e descentralizado, tendo a bacia 

hidrográfica como unidade administrativa e órgãos colegiados, em diferentes níveis, como 

instâncias decisórias e com autonomia para gerenciar os recursos hídricos inseridos nos limites 

geográficos de cada bacia (GOMES e BARBIERE, 2004). 

 

3.3  O planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos 

 

Ao falarmos sobre a água, nos referirmos a um elemento natural cuja ausência impede o 

desenvolvimento das formas de vida, de um recurso essencial a qualidade de vida, um bem 

universal o qual todos têm direito. Esse elemento incolor, inodoro e sem sabor tem o poder de 

influenciar a história, cultura, formas de viver e cotidiano das pessoas, um bem econômico que 

garante o desenvolvimento e o progresso, sem água não teríamos o lindo Planeta Azul (WWF 

BRASIL, 2006). 

O termo água refere-se ao recurso natural em si, encontrado em diversos lugares na 

natureza, sem vínculo com qualquer uso. Ao tratarmos da apropriação da água para fins de uso 

humano, seja para qualquer atividade, a transformamos em um bem econômico, e esta passa a 

ser considerada como recurso hídrico.  Ou seja, todo recurso hídrico é água, mas nem toda água 

pode ser considerada recurso hídrico, pois para isso seu uso deve ter viabilidade econômica 

(SÃO PAULO, 2011).  

Ao longo do tempo, o aumento acelerado da demanda por recursos hídricos tem 

diminuído sua disponibilidade, o que atrelada à deterioração da qualidade da água gerada pela 

degradação ambiental, cria conflitos pelo acesso e uso, já que a água de baixa qualidade não 

deve ser usada para o consumo, produção de alimentos, ou para o lazer. Essa situação cria o 
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problema da escassez quantitativa e qualitativa do recurso. Este aumento contínuo é refletido 

no crescimento dos centros urbanos, da industrialização e do uso de agrotóxicos na agricultura 

para aumentar a produção de alimentos. Uso muitas vezes inadequado do solo e da água, 

poluindo os mananciais e nascentes, gerando efluentes que retornam aos corpos d’água com 

uma qualidade muito inferior de que foram retirados (FOLEGATTI et al. 2011). 

Nos centros urbanos as demandas de água são determinadas mediante o 

estabelecimento quantitativo da população a ser abastecida e pela determinação do consumo 

per capita. Para isso, a população deve ser estimada através de pesquisas demográficas, e a 

quota per capita varia em função do desenvolvimento previsto e das condições esperadas. Em 

geral, o consumo cresce com o desenvolvimento do núcleo urbano, ou seja, quanto maior o 

tamanho, maiores são as demandas de abastecimento populacional, industrial e comercial, 

assim como outros fatores sociais, econômicos, climáticos podem interferir no rumo dessas 

demandas (SETTI et al. 2000). 

A restrição no acesso à água em várias regiões do Planeta e a distribuição desigual dos 

recursos hídricos levam a ocorrências de eventos naturais extremos, como secas e inundações, 

elevam o grau de conflitos internacionais pela posse da água. No Brasil, apesar da aparente 

abundância de água, os problemas de escassez hídrica decorrem, fundamentalmente, dessa 

combinação entre o crescimento das demandas e degradação ambiental. Esses problemas, 

associados aos fenômenos de secas que vem ocorrendo, colocam em foco um problema até 

então visto como relativo apenas à região Nordeste (PEIXINHO, 2011; SETTI et al. 2000). 

Como consequência dos diversos problemas enfrentados pelo setor de recursos hídricos 

do país e cada vez mais evidentes, nota-se a falta de um adequado sistema de gestão da água, o 

que repercutiu no interesse por parte da sociedade brasileira. É possível observar essa 

preocupação pelas discussões na esfera governamental e pelo enfoque dado pela imprensa, que 

tem abordado o tema constantemente (SETTI et al. 2000). 

Podemos conceituar o planejamento dos recursos hídricos como uma atividade que 

objetiva não só apropriar o uso, mas também controlar e proteger a água em relação às 

demandas sociais e governamentais, provendo auxílios para esse gerenciamento O 

planejamento dos sistemas hídricos é fator determinante para o êxito na gestão desse recurso, 

já que estes sistemas apresentam grande complexidade e exigem novas tecnologias capazes de 

representar a realidade e adequar a distribuição hídrica da melhor forma possível (LANNA, 2004; 

VIEIRA, 2011).  
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A gestão dos recursos hídricos no Brasil está em fase de reformulação de seus 

instrumentos, objetivando atender as exigências estabelecidas pela Lei no 9.433, de 7 de janeiro 

de 1997, a qual instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa lei fixou uma nova 

abordagem para o uso dos recursos hídricos, onde a água passou a ser entendida como um 

recurso natural finito e dotado de valor econômico, e tendo como fundamento um novo modelo 

de gestão descentralizada e participativa. Essa nova visão acerca dos recursos hídricos necessita 

de instrumentos operacionais inovadores, não deixando de visualizar a importância do 

amadurecimento cultural e político da sociedade (POMPERMAYER, 2003). 

 

3.4  O gerenciamento dos recursos hídricos 

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos compõe a base para essa 

complexa tarefa de tornar eficiente a gestão dos recursos hídricos no Brasil. Os órgãos que 

integram esse sistema são: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos; os Comitês de Bacias Hidrográficas e as Agências de Água (PEIXINHO, 2011).  

A Política Nacional de Recursos Hídricos também instituiu a bacia hidrográfica como a 

unidade territorial para implantação desta política e para atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, o qual deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Em 

relação a esse aspecto, é importante ressaltar o papel fundamental dos comitês de bacias para a 

efetiva implantação dos instrumentos de planejamento e gestão dos recursos hídricos, apesar 

dos vários obstáculos que dificultam sua viabilidade, sejam estes de natureza econômica, 

financeira ou política (POMPERMAYER, 2003). 

São importantes diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97): 

 • associação dos aspectos quantitativos e qualitativos da água; 

• adequação das ações às diversidades regionais; 

• integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; 

• integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão costeira e estuarina; 

• articulação com planejamentos setoriais, regionais, estaduais e nacional; 

• articulação com a gestão do solo (BRASIL, 1997; PEIXINHO, 2011) 

A Política Nacional de Recursos Hídricos define os seguintes instrumentos para a gestão 

dos recursos hídricos: 

• Planos de Recursos Hídricos (planos diretores por bacias); 
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• Outorga de direito de uso da água; 

• Cobrança pelo uso da água; 

• Sistema de informações sobre recursos hídricos; 

• Compensação a municípios; 

• Enquadramento dos corpos d’água (BRASIL, 1997; PEIXINHO, 2011) 

Como unidades para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, as bacias 

hidrográficas apresentam suas particularidades, e por isso distinguem-se nos fatores físicos, 

climáticos, pelas características de ocupação do solo e ação dos grupos sociais da região, que 

são os usuários da água na bacia.  Para iniciar o gerenciamento das bacias, são necessários todos 

os dados da rede hidrográfica em que está inserida, e então se inicia o reconhecimento dos 

aspectos referentes à disponibilidade de água, os tipos de demandas, o que influenciam a 

demanda, como quantidade, qualidade, localização, distribuição temporal, custos para 

utilização, grau de preservação ou de degradação dos rios e sustentabilidade dos recursos 

hídricos (SÃO PAULO, 2011). 

 A utilização da água para os múltiplos usos requer uma abordagem mais completa e 

cuidadosa de gestão, que tenha por base princípios gerais de gestão ambiental, contudo, deve 

levar em conta essas particularidades da água em cada região hidrográfica e sua unidade de 

gestão territorial, e as inter-relações de dependência entre os fenômenos físicos que ocorrem 

em toda a sua extensão. Para a viabilização desse modelo de gestão e para que suas metas 

sejam alcançadas, algumas diretrizes relevantes deverão ser seguidas, como a gestão 

sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

adequação da gestão às diversidades físicas, bióticas, socioeconômicas e demográficas da 

região e a articulação da gestão hídrica com a do uso da terra, contidas na Lei das Águas (Lei 

9.433/97). Requer também capacidade técnica, institucional e política, tempo para 

operacionalização, envolve participação e aceitação de todos os atores envolvidos no processo 

de gestão instituído na bacia (PEIXINHO, 2011; POMPERMAYER, 2003).  

 O objetivo principal da gestão dos recursos hídricos é, portanto, a melhoria da qualidade 

de vida, através da segurança quanto a disponibilidade e a qualidade da água, para atender as 

necessidades fundamentais e reduzir a demanda no uso através da otimização dos processos de 

utilização, evitando que a água chegue a faltar. Essa forma de gestão compartilhada se 

estabelece como um desafio para a sociedade na medida em que os recursos financeiros 

públicos são menores por causa do aumento da população, dos problemas ambientais e da crise 
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econômica mundial que atinge o país, além dos conflitos de interesses permeiam todo o 

processo (FOLEGATTI et al. 2011; PEIXINHO, 2011).  

 

3.5 A utilização dos modelos matemáticos 

 

A problemática que envolve a água não pode se restringir ao simples balanço entre 

oferta e demanda, mas é necessário um gerenciamento que envolva os múltiplos usos da água, 

tendo como base informações precisas e consistentes acerca das quantidades para cada 

demanda, em determinada situação. Nesse sentido, os modelos matemáticos de simulação e 

otimização são ferramentas muito úteis nesse processo, pois através destes é possível 

compreender a situação hídrica, fazer previsões, e simular cenários. As equações matemáticas 

são uma forma consistente de representar a realidade e fornecer informações cruciais para o 

processo de planejamento e para um gerenciamento eficiente. Muitas pesquisas são realizadas 

nessa área, objetivando a distribuição racional e eficiente da água, nas quais são utilizadas as 

ferramentas matemáticas, com pesquisas de cunho quantitativo e quali-quantitativo (VIEIRA, 

2011).  

Os modelos de simulação podem permitir uma representação matemática bastante 

detalhada e realística do sistema, devido às equações geradas a partir das varáveis analisadas, e 

por isso possibilita ao tomador de decisão observar o desempenho do sistema considerando os 

diversos cenários e regras de operação, que podem ser modificadas até que os resultados se 

aproximem do considerado como ótimo. Já os modelos de otimização são representados por 

uma fórmula matemática onde um algoritmo é utilizado para o cálculo de um conjunto de 

variáveis de decisão que minimizem ou maximizem a função objetivo, observadas as restrições 

existentes. Esse método traz a solução para a escolha da alternativa ótima, que maximize o 

índice de eficiência desejado (VIEIRA, 2011; SANTOS, 2011).   

Algumas pesquisas foram realizadas na área de gerenciamento dos recursos hídricos 

utilizando de métodos matemáticos, como o estudo realizado por Sánchez-Román et al., (2012), 

que utilizaram um modelo de simulação em Dinâmica de Sistemas, objetivando a analise das 

alternativas para a gestão dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (BH-PCJ), onde foram simulados a disponibilidade e demanda de agua assim 

como as cargas contaminadas, constatando a diminuição no índice de sustentabilidade e 

aumento no uso da água.  
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Outra pesquisa semelhante foi realizada por Della e Back (2015), na qual utilizaram de 

critérios de operação da barragem do rio São Bento-SC por meio de simulação dos volumes do 

reservatório em vários cenários de uso da água, onde constatou-se que esse reservatório tem 

capacidade de atender demandas superiores às atuais. Moura, Riguetto e Lima (2011) também 

realizaram um estudo no qual foi realizado um levantamento das condições reais de oferta de 

água desse trecho do rio Piranhas-Açu, utilizando a simulação como uma das técnicas para 

obtenção dos resultados, onde se observou que as garantias de atendimento hídrico são altas. 

Todos esses estudos mostram a relevância dos modelos matemáticos no auxílio do 

gerenciamento integrado dos recursos hídricos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude de tudo que foi exposto neste ensaio, é possível concluir sobre a necessidade 

de uma reformulação na gestão dos recursos hídricos no âmbito nacional, pois um colapso 

hídrico é uma realidade não distante, se mantidos os padrões de degradação e consumo atuais. 

O avanço no âmbito normativo trouxe um novo cenário de visualização dos recursos hídricos, 

um enfoque de gestão integrada e de atenção aos múltiplos usos da água, mas que ainda 

necessita de grande esforço para sua efetivação.  

Vários fatores permeiam essa abordagem multiobijetiva, dentre eles, as características 

próprias de cada região, que vão desde um contexto físico e biológico, ao contexto social e 

cultural. Dessa maneira, a gestão integrada se vê na necessidade da participação da sociedade e 

do uso das ferramentas de auxílio, os modelos matemáticos, aqui defendidos. Com esses 

instrumentos torna-se mais possível identificar essas peculiaridades e mensurá-las, contribuindo 

assim para evidenciar a realidade de cada bacia ou região hidrográfica.  

Vários pesquisadores da área desenvolveram e continuam a aprimorar essas técnicas de 

modelagem, simulação e otimização visando à aplicação na gestão das bacias hidrográficas, 

porém, cabe aos gestores nas esferas federal, estadual e municipal, e através dos comitês de 

bacia, a utilização das informações derivadas dos softwares e modelos matemáticos no 

processo de tomada de decisão. Dessa maneira, torna-se mais acessível vislumbrar a ideia de 

administrar de forma efetiva os recursos hídricos de nosso país, por através de uma maneira 

mais racional e eficiente, evitando assim, a eminente crise hídrica, e todas as consequências que 

esta pode acarretar.  
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Capítulo 8 

INTENÇÃO EMPREENDEDORA E FORMAÇÃO ACADÊMICA: UM ESTUDO COM ACADÊMICOS DE 

ADMINISTRAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

 

Maria Milleyde Limeira Monteiro1 
Mateus Lima Vieira2 

Geymeesson Brito da Silva3 
Francisca Rozângela Lopes de Sousa4 

Catarinne Xavier de Melo5 
 

RESUMO 
Desenvolve-se o presente estudo com o objetivo investigar a influência da formação acadêmica 
na intenção empreendedora dos estudantes do curso de Administração da Universidade 
Estadual da Paraíba, no Campus de Patos-PB. Se caracterizando como uma pesquisa de 
abordagens qualitativa, participante e descritiva, a presente investigação teve sua coleta de 
dados conduzida por um protocolo de entrevista semiestruturado junto a 21 (vinte e um) alunos 
do curso. A análise dos resultados se deu a partir do levantamento de quatro categorias, das 
quais se pode considerar que os referidos alunos possuem características empreendedoras, 
porém, mesmo possuindo esse perfil, alguns preferem não seguir nesta área de atuação, outros 
já são empreendedores e outros têm a vontade. No que diz respeito à influência da formação 
acadêmica em relação à intenção empreendedora, a pesquisa apresentou um resultado positivo, 
pois o curso exerce influência para a intenção empreendedora, porém, para aqueles que 
possuem o espírito empreendedor e a preparação que o curso oferece para empreender não 
obteve um resultado relevante, pois deixou a desejar no sentindo de relacionar a teoria com a 
prática.  
 
Palavras-chave: Perfil empreendedor. Formação acadêmica. Intenção Empreendedora. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento econômico e a geração de empregos tem ligação direta à força das 

atividades empreendedoras de um país ou região. Dornelas (2005) menciona que a existência de 

apoio e incentivo aos novos empreendimentos é um caminho para erguer o crescimento 
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econômico. Desse modo, é necessário que o empreendedor conheça formas de análise do 

negócio, do mercado e de si mesmo para perseguir o sucesso com passos firmes e saber colocar 

a sorte a seu favor (DOLABELA, 2003).  

Assim, o empreendedorismo pode ser percebido enquanto o estudo de como, por quem 

e com que efeitos as oportunidades são descobertas, avaliadas e exploradas (Shane & 

Venkataraman, 2000). Percebe-se a necessidade de identificar o novo perfil profissional, 

destinado a preencher um espaço capaz de encaminhar este desejo empreendedor dos 

brasileiros, cabendo às instituições educadoras e, principalmente, aos educadores, contribuir 

para o desenvolvimento de uma educação empreendedora, incentivando os alunos a 

explorarem o espaço potencial para o empreendedorismo (JÚNIOR et al. 2006).  

Noel (1998) acrescenta que a educação empreendedora está fortemente relacionada a 

intenções empreendedoras, ou seja, os alunos que tiveram um desenvolvimento prévio ao 

ensino do empreendedorismo mostram uma intenção positiva em relação à atividade 

empreendedora. Nesse contexto, o universitário é o melhor empreendedor e a universidade é o 

momento de ser criativo, manifestar essa criatividade, defender que o empreendedorismo seja 

estudado na Instituição de Ensino Superior, aproveitar ao máximo o ambiente acadêmico e estar 

sempre disposto a novas ideias (DEGEN, 2009).  

No Estado da Paraíba, o processo de expansão do ensino superior ocorreu a partir do ano 

de 2002, e no caso específico do curso de Administração existiam apenas 5 (cinco) cursos no ano 

de 1996 (INEP, 1996). Uma década depois, foi criado um campus da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB) no município de Patos, levando em consideração a importância socioeconômica 

e cultural do sertão paraibano criando novas vagas em instituições públicas para a formação em 

ensino superior, em especial, a criação do curso de Administração. Atualmente, no ano de 2018, 

são ofertados 52 cursos de administração, na modalidade presencial e a distância, oferecidos 

por 38 IES, sendo públicas e privadas, das quais 4 instituições são públicas (UFPB, UFCG, UEPB e 

IFPB). 

   Desse modo, o presente trabalho tem como problemática a seguinte questão: Qual a 

influência da formação acadêmica na intenção empreendedora dos estudantes de 

administração da UEPB? 

 O presente trabalho tem como objetivo geral investigar a influência da formação 

acadêmica na intenção empreendedora dos estudantes do curso de administração da UEPB 

Campus de Patos-PB. E os seguintes objetivos específicos: a) Verificar o perfil empreendedor 
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dos alunos; b) Identificar o compromisso dos alunos em abrir um empreendimento próprio; c) 

Avaliar o impacto da formação acadêmica na intenção empreendedora.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Empreendedorismo e Perfil empreendedor 
 

Um dos principais marcos teóricos sobre o empreendedorismo foi no século XX, através 

de Shumpeter, que apresentou a importância do empreendedor no desenvolvimento 

econômico e na continuação do capitalismo. Portanto, sua teoria estabeleceu o conceito ao 

tema: “atitudes que estão presentes em apenas uma pequena fração da população é que 

definem o tipo empreendedor e também a função empresarial. Essa função não consiste 

essencialmente em inventar nada ou criar as condições para serem exploradas por uma 

empresa. Consiste em fazer as coisas acontecerem” (SCHUMPETER, 1984, p. 132). 

           Para esse autor, o empreendedor é responsável por fazer as coisas acontecerem, 

colocando em prática a ideia e a inovação, sendo de grande importância para o crescimento 

econômico. Vale notar também que, além do viés econômico de Shumpeter, outras ciências 

sociais têm contribuído para a compreensão do empreendedorismo: a sociologia, a psicologia e 

a antropologia e a história econômica (CHIANENATO, 2008). Não obstante, este é um tema que 

tem recebido um amplo aprofundamento teórico nos últimos anos.  

Segundo Araújo (2014, p. 17, apud Hisrich & Peters, 2004) uma das definições mais aceitas 

descreve o empreendedorismo como o processo de criar algo diferente e valioso, dedicando 

tempo e esforço necessários, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais 

correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e 

pessoal.  

Essa definição colabora com o raciocínio de Dolabela (2008) e Baggio (2014) que 

empreender tem o significado de identificar as oportunidades continuamente, inovar e mudar 

sempre. O empreendedorismo é o nascer do indivíduo para desfrutar plenamente de suas 

potencialidades entre raciocínio e intuição, é a busca de autoconhecimento em processo de 

aprendizado contínuo, e estar aberto para novas experiências e quebra de paradigmas por meio 

de suas atitudes.  
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           O termo empreendedor - do francês entrepreneur - significa aquele que assume riscos e 

começa algo novo. O empreendedor pode ser definido como aquele que inicia e/ou opera um 

negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e 

inovando continuamente (CHIAVENATO, 2008). 

Degen (2009) declara que o perfil do empreendedor de sucesso é quase uma caricatura. 

O autor ressalta duas características primordiais ao futuro empreendedor: em primeiro 

momento ele fala que não se deve conformar com o mundo e tentar adaptá-lo a si; segundo, é 

preciso ter grande necessidade de realizar e estar disposto a assumir riscos e fazer sacrifícios 

pessoais muitas vezes necessários para se alcançar sucesso.   

            Então surgem novas pesquisas sobre o perfil do empreendedor, posto que esse perfil 

difere em suas habilidades, na busca de oportunidades, motivações, e também, em educação, 

envolvimento social entre outros (CHIAVENATO, 2008). Filion (1999) expõe em suas inúmeras 

citações que os termos mais comuns para identificar indivíduos com perfil empreendedor estão: 

assumir riscos, necessidade de realização, desejo de independência, inovadores, criadores, 

organizados sonhadores e visionários.  

Uma pesquisa bastante completa que levantou características do perfil empreendedor 

entre os anos 1800 até os dias atuais, mostra de forma explicativa as características mais 

utilizadas por diversos autores, para melhor entendimento de seus significados (FILARDI et al. 

2014), conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Quadro das características empreendedoras e significados 

TRADICIONAL CONTEMPORÂNEO 
Assume risco, Tomador de risco, Preferência pelo risco, Assume 
risco moderado, Tomador de risco moderado, Tendência a assumir 
risco. 

Disposto a assumir riscos. 

Fonte de Autoridade Formal, Líder. Líder. 
Inovação, Inovador, Aberto a inovações. Inovador. 
Iniciativa, Proativo. Proativo. 
Procura desafios, Aceita desafios. Corajoso. 
Ambicioso, Motivado pelo poder, Poder, Precisa de Poder.  Ambicioso. 
Procura ser independente, Orientado para independência. Independente. 
Habilidade de se comunicar. Comunicativo. 
Necessidade de Realização, Reconhecimento, Realização. Necessidade de 

Realização. 
Fonte: Adaptado de Filardi, Delarissa e Fischmann (2014). 
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No Quadro 1, apresenta-se uma comparação das características empreendedoras 

tradicionais e contemporâneas. Alguns jovens, denominados de Geração Y, possuem 

características de criatividade, inovação e liderança, enxergam oportunidades, coletam 

informações precisas por meio da tecnologia e do alto nível de escolaridade, e mesmo diante 

das incertezas e riscos, procuram a satisfação contínua de seus sonhos (Oliveira, 2010). Dessa 

forma, consegue apresentar uma forte intenção empreendedora e ao mesmo tempo, reúne 

características individuais para a execução da função empresarial. 

 

2.2 Intenção e formação empreendedora 

 
             A definição de intenção empreendedora, segundo Mueller, Zapkau e Schwens (2014), tem 

origem do comportamento empreendedor do indivíduo e está ligada à intenção ou 

compromisso do mesmo em abrir uma empresa. De acordo com Chiavenato (2008) a decisão de 

tocar seu próprio negócio deve ser muito objetiva e clara. Deve ter uma decisão principal de 

início e estar profundamente comprometido com ela, para seguir em frente, encarar todas as 

dificuldades que normalmente aparecem e estar preparado para derrubar os obstáculos que 

provavelmente não deixarão de aparecer.  

           É de total importância conhecer o perfil do jovem empreendedor para desenvolver e 

implantar novas políticas públicas e metodologias de ensino que auxiliem e ampliem a educação 

empreendedora. Por meio do ensino do empreendedorismo, os alunos são apresentados a uma 

opção de futuro profissional, podendo desenvolver habilidades e competências que serão de 

tamanha utilidade em qualquer carreira. 

           De acordo com Filion (2000), em condições de igualdade, quanto mais empreendedores 

existir em uma sociedade e quanto mais esses empreendedores se destaquem de forma 

positiva, maior será o número de jovens que escolherão a atividade empreendedora como 

profissão. Isso acontece, pois, a figura do empreendedor bem-sucedido serve como inspiração a 

jovens que possuem intenções empreendedoras.  

            A formação da identidade profissional serve de complemento para a identidade pessoal e 

colabora para a construção da personalidade, sendo que é avaliada suas escolhas e pela forma a 

qual elas são tomadas e quais as consequências e entendimento elas trarão. A escolha envolve 

perdas, mudanças, desvalorização e medo do fracasso (VEINSTEIN, 1994).  
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           Segundo Dolabela (2008) educar na área de empreendedorismo ou disseminar uma 

cultura empreendedora significa preparar pessoas capazes de criar empresas. A quantidade de 

empresas que fecham precocemente está em um nível elevado em todo o mundo. Mesmo que o 

empreendedor esteja fechando uma empresa para abrir outra, não há como negar que uma 

descomunal energia e incalculáveis recursos são desperdiçados por novos empreendedores. O 

aprendizado na área tem o objetivo de reduzir esses índices, dar elementos ao empreendedor 

sobre sua empresa antes de abri-la.  
            Nesse contexto, o empreendedorismo está gradativamente se inserindo de forma 

definitiva nos currículos das escolas de administração. Assim, os estudantes começaram a ver o 

empreendedorismo como uma opção real de carreira (NETO, 2013). Os empreendedores que já 

nascem com esse perfil continuam existindo e sendo referências de sucesso, contudo, outras 

pessoas podem ser capacitadas para a criação de empresas com longo tempo de vida 

(DORNELAS, 2001).  

De acordo com Dolabela (1999, p. 23), “ainda não existe resposta científica sobre se é 

possível ensinar alguém a ser empreendedor. Mas sabe-se que é possível aprender a sê-lo”.  

Desse modo, destrói a temática de que empreendedorismo é ganho de herança genética, ou 

seja, é possível que as pessoas aprendam a serem empreendedoras (FILION, 1991). 

É possível ainda apontar alguns métodos de ensino mais utilizados para o 

desenvolvimento do empreendedor, entre eles podemos destacar, os estudos de caso, 

desenvolvimento de projetos e o plano de negócios. Nesse contexto, o ensino de 

empreendedorismo é inserido na formação do administrador, contribuindo significativamente 

para a geração de novos empreendedores. 

2.3 A formação do administrador 
 

              As mudanças no ambiente da formação de administradores no Brasil nos últimos 20 anos 

têm originado reflexões sobre a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento de 

competências para o mundo do trabalho. A Educação em administração corresponde à 

formação de um profissional para estar preparado para o mercado de trabalho, seja na gestão 

das organizações, no empreendedorismo individual ou coletivo, no ensino, no planejamento, na 

busca de solução dos problemas entre outros.  
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Para que isso ocorra é necessário um conjunto de processos de aprendizagem, que no 

caso da administração devem ser mediados pela ação e vivenciados na prática, a partir de um 

conjunto de atividades organizadas no contexto dos cursos pelos gestores acadêmicos e pelos 

docentes, para atingir objetivos educacionais definidos no projeto pedagógico do curso, nos 

planos de ensino das disciplinas e nas ações extracurriculares em prol do desenvolvimento das 

competências dos alunos (SANTOS 2013).  

Acredita-se que a aprendizagem profissional docente acontece ao compartilhar 

experiências, conhecimentos e estratégias solucionadoras de problemas (Isaia & Maciel, 2011). O 

Conselho Nacional de Educação, (p.2, 2004) menciona que o Curso de Graduação em 

Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando, Capacitação e aptidão para 

compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu 

gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para 

desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato 

de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador.  

Nessa concepção, torna-se um imperativo repensar e reorganizar o processo de 

formação de profissionais de Administração desenvolvido pelas instituições brasileiras, 

orientando-o para o desenvolvimento de competências de gestão consideravelmente diferentes 

daquelas que, supostamente, os cursos de Administração do Brasil, tradicionalmente, vêm 

dotando. Desse modo, esse ensaio procura contribuir para uma reflexão a respeito das bases da 

formação desse profissional (Lopes, 2006). O curso de Administração é sempre muito 

procurado nos vestibulares em todo o país. O principal motivo para isso é a busca constante das 

empresas por bons profissionais desta área. 

 

3 METODOLOGIA 

 

  A metodologia utiliza-se de técnicas operacionais que adicionam e aperfeiçoam as 

condições de observação, de experimentação e de mensuração, procedimentos que precisem 

ser realizados de forma objetiva, sem influências decorrentes de nossa opinião (SEVERINO, 

2010). 
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Visando alcançar os objetivos propostos, essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, 

que por sua vez não se preocupa com representatividade numérica, mas com o 

aprofundamento do entendimento a partir de um grupo social, de uma organização entre 

outros. Desse modo, os pesquisadores apoiados em métodos qualitativos declinam o modelo 

positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que não pode fazer julgamentos, nem 

permitir que seus preconceitos e crenças influenciem os resultados da pesquisa (GOLDENBERG, 

2004).  

Buscando atingir os objetivos desse estudo, se deu um plano de pesquisa de caráter 

descritivo. Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva tem por objetivo relatar as características 

de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre as variáveis, 

abrangendo a utilização de técnicas igualitárias de coleta de dados, técnicas diferentes das 

utilizadas. A população ou público-alvo de uma pesquisa equivale à coleta de elementos que 

possuem a informação procurada pelo pesquisador e sobre os quais devem ser feitas as 

conclusões (MALHOTRA, 2006).  

Para a presente pesquisa, tomaram-se como população-alvo, acadêmicos do Curso 

Superior em Administração da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, do campus localizado 

na cidade de Patos-PB, matriculados no 9° período noturno com 34 alunos matriculados, onde 21 

participaram da pesquisa. O Instrumento para a realização deste estudo foi entrevista 

semiestruturada composta por oito perguntas abertas que procuraram responder os objetivos 

dessa pesquisa, conforme mostra o Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Suporte de conteúdo para Entrevista 

Objetivos 
Específicos 

Questionamentos Autores 

Verificar o perfil 
empreendedor dos 
alunos;  

Segundo a teoria de vários autores, as 
principais características do perfil 
empreendedor são: tolerância a risco, 
liderança, proativo, corajoso, ambicioso, 
independente, comunicativo, tem 
necessidade de realização.  
 

Chiavenato (2008); 
Degen (2009); 
Filion (1999);  
Filardi et al. (2014);  
Oliveira (2010); 
Carvalho & González 
(2006); 

Identificar o 
compromisso dos 
alunos de 
administração da 
UEPB em abrir uma 
empresa; 

Quais dessas características mais se 
aproximam do seu perfil? 

 
Quais atitudes e comportamentos seus 
confirmam isso? 

 
Entre as características empreendedoras 

Dolabela (2003); 
Schumpeter (1984); 
Araújo (2014); 
Hisrich; Peters (2004); 
Chiavenato (2008). 
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que você identificou, de que forma o curso 
de administração ajudou a desenvolvê-las? 
 
Você pensava em empreender antes da 
formação em administração? 

Avaliar o impacto 
da formação 
acadêmica na 
intenção 
empreendedora 

E hoje, de 0 a 10, o quanto que você sente 
que o curso de administração lhe 
influenciou a querer ter seu próprio 
negócio? Por quê? 

 
Se você pensa hoje em empreender o que 
lhe motiva? E o que mais? E o que mais? 
 
E de uma forma geral, você acredita que o 
curso de administração pode influenciar os 
alunos a seguirem carreira 
empreendedora? Por quê? 
 
Na sua opinião o curso superior de 
administração prepara os alunos para 
empreender? 

Mueller et al. (2014),  
Filion (2000), 
Dolabela (2008), 
Neto et al. (2013), 
Dolabela (1999), 
Dornelas (2001), 
Filion (1991), 
Santos (2013) 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Como pode-se observar no Quadro 2, foram elaboradas perguntas para o suporte de 

entrevistas, foi realizado também um pré-teste do roteiro de entrevistas com 4 (quatro) pessoas 

que tiveram disponibilidade de tempo e que não fazem parte do público-alvo desse estudo, no 

período de 09 a 11 de outubro do ano de 2018, para poder analisar se era necessário fazer 

alguma alteração para a compreensão das perguntas, ou algum tipo de melhoramento. Mas não 

se fez necessário, o questionamento elaborado foi compreendido por quem participou da 

pesquisa como teste.  

 A partir do pré-teste deu-se início à realização das entrevistas no período de 16 a 23 de 

outubro de 2018 com 21 (vinte e um) alunos do 9° período do turno da noite do curso de 

Administração e a quantidade da amostra se deu através da disponibilidade dos participantes. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente, sendo gravadas as falas dos participantes.  

Os entrevistados se identificaram com nome e sobrenome, porém foi utilizado para a 

organização dos dados e da Quadro 3 o codinome de cada um, com a primeira letra do nome e 

sobrenome, o sexo, idade, estado civil, se já empreende e a duração do tempo de cada 

entrevista, com tempo médio de cada uma de 00:06:17 (seis minutos e dezessete segundos), 

com tempo total de entrevistas de 02:11:33 (duas horas onze minutos e trinta e três segundos). 
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Quadro 3 – Primeiros dados referentes aos participantes das entrevistas semiestruturadas 

Codinome Sexo Idade Estado civil Já empreende Tempo de 
duração 

D.F M 47 Casado Sim 00:04:28 
G.B M 23 Solteiro Não 00:04:42 
A.L F 42 Solteiro Não 00:07:30 
L.R F 22 Solteiro Não 00:07:23 
G.P F 21 Solteiro Não 00:08:03 
J.F F 24 Solteiro Não 00:07:35 
E.A F 22 Solteiro Não 00:05:18 
D.L F 21 Solteiro Não 00:05:12 
J.F F 39 Casado Não 00:04:36 
T.A M 25 Solteiro Não 00:02:49 
F.M F 28 Casado Não  00:05:22 
G.G M 23 Solteiro Sim 00:02:47 
H.G M 31 Casado Sim 00:03:09 
J.M M 26 Solteiro Não 00:05:20 
R.D M 27 Solteiro Sim 00:03:48 
R.S M 21 Solteiro Não 00:06:38 
J.M F 25 Solteiro Não 00:05:04 
W.R M 22 Solteiro Não 00:05:38 
L.G M 22 Solteiro Não 00:13:03 
T.M F 35 Solteiro Sim 00:07:51 
J.T M 24 Solteiro Não 00:05:17 

Média de minutos por entrevista 00:06:17 
Tempo total registrado 02:01:33 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Conforme o Quadro 3, cada entrevista foi escutada pelo menos três vezes, a primeira vez 

para ter uma compreensão geral do assunto, a segunda com pausas consecutivas para a 

transcrição do conteúdo gravado e a terceira para conferência de tudo aquilo que foi digitado. O 

conteúdo foi digitado com apoio do Microsoft Word 2010, totalizando 30 (trinta) páginas em 

formato doc dispostas em uma arquivo ocupando 2/3 (dois terços) de cada página deixando 1/3 

(um terço) para a codificação e categorização dos resultados da pesquisa.  

A partir disso foi utilizado o processo de explosão de protocolos e feita análise do 

conteúdo na qual, se desenvolveu uma redução do texto utilizado para a construção de um 

segundo documento em forma de tabela, que por sua vez foi dividida em: quatro categorias, 

principais falas dos participantes e comentários, depois foi organizado em outro documento as 

respostas dos participantes com as páginas numeradas.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta etapa serão interpretados e analisados os dados que foram tabulados e 

organizados na etapa anterior, levando em consideração as quatro categorias que foram 

identificadas com o auxílio de alguns exemplos e discutidos em relação ao que se avançou no 

conhecimento do problema. 

 

4.1 O perfil empreendedor dos estudantes 
 

Conforme o levantamento das entrevistas pode-se identificar que todos os estudantes 

que participaram da pesquisa possuem duas ou mais características empreendedoras, ou seja, 

os alunos de administração entrevistados apresentam perfil empreendedor, respondendo ao 

primeiro objetivo específico desse estudo.  

Assume risco, liderança, aberto a inovações, iniciativa e proativo, aceita desafios, 

ambicioso, procura ser independente, tem habilidade em se comunicar e tem necessidade de 

realização, quem possui essas características e comportamentos, pode-se dizer que têm perfil 

empreendedor (Filardi, Delarissa & Fischmann, 2014). Segue algumas citações dos participantes 

sobre suas características empreendedoras:  

 
Sou corajosa, pago para ver. (A.L; P1, p1). 

Eu gosto de estar à frente em todo trabalho que realizo, é, gosto de estimular as 
pessoas, não tenho medo do novo. (H.G; P2, p.6). 

Bom, a liderança pelo fato de eu tomar a frente de algumas coisas que estou 
fazendo (G.B; P2, p.4). 

 

As características que mais se destacaram entre os participantes foram a coragem, a 

liderança e disposto assumir riscos. Degen (2009) destaca duas características fundamentais ao 

futuro empreendedor que são: não se conformar com o mundo e tentar adaptá-lo a si, e 

disposição de assumir riscos e se necessário fazer sacrifícios pessoais para obter o sucesso.   
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4.2 A intenção empreendedora 
 

Esta categoria diz respeito à intenção empreendedora dos alunos concluintes de 

administração, foi percebido que nem todos os entrevistados tem intenção empreendedora, 

visto que cinco pessoas já trabalham por conta própria e são empreendedores, nove pensam e 

tem a vontade em empreender, e sete mesmo possuindo características empreendedoras, não 

se veem trabalhando na área do empreendedorismo, seja pelo conforto financeiro, seja por não 

se identificarem na área ou até mesmo pelo risco. 

 
Eu já sou empreendedor. (D.F; P2, p.4). 

Sim, desde de criança eu tinha a vontade de ter um próprio negócio. (J.T; P4, p. 
14). 

Para Chiavenato (2008) pode ser definido como empreendedor aquele que inicia ou 

opera um negócio para realizar uma ideia ou projeto pessoal e profissional assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando constantemente. De acordo com Mueller, Zapkau e Schwens 

(2014), a intenção empreendedora tem origem do comportamento empreendedor do indivíduo 

e está relacionada à intenção ou compromisso do mesmo em abrir uma empresa.  

Mas talvez pela minha situação hoje como funcionária eu não vejo a necessidade 
de empreender. (J.F; P5, p.16).  

            Pode-se perceber que há pessoas que apresentam características empreendedoras, 

porém, não estão dispostas a enfrentarem um negócio, pois já possuem um emprego. Vale 

ressaltar nesse contexto o empreendedor por necessidade, que muitas vezes seguem por esse 

caminho justamente por não terem uma estabilidade financeira e se encontram sem opção de 

trabalho (Global Entrepreneurship Monitor, 2011).  

 
E dependentemente do nível de risco, sim e não, mas é muito mais propenso em 
de não. (L.R; P4, p.13). 

          Os principais motivos pelos quais alguns participantes da pesquisa não querem 

empreender são: medo de investir um capital e não ter o retorno esperado, levando em 

consideração a atual realidade do país, alguns pretendem seguir carreira acadêmica, outros têm 

a pretensão de trabalharem em uma empresa privada exercendo cargos de liderança e terem 

estabilidade financeira.  
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“A motivação empreendedora é a motivação para correr o risco de realizar uma ação de 

empreender associada a uma recompensa, segundo a percepção de sucesso do empreendedor” 

(RIBAS 2012, p. 12). Todavia, para aqueles que já empreendem ou pretendem empreender, as 

principais motivações consistem em: retorno financeiro, necessidade de realização pessoal e 

profissional, ser dono do próprio negócio, acompanhar a inovação, trabalhar com o que gosta, 

geração de empregos e fazer a diferença no mercado em relação a atendimento.  

 
4.3 A influência do curso de Administração na intenção empreendedora 

 

O centro desse estudo é a intenção empreendedora e se o curso de administração 

influenciou de alguma forma. De acordo com as respostas apresentadas, os entrevistados em 

sua maioria mencionaram que o curso de administração influencia sim os alunos a terem 

intenção de empreender, porém, os influenciados seriam aqueles que já possuem o espírito 

empreendedor dentro deles e o curso serve para motivá-los ainda mais.  
 

Sim, claro. É a partir dele que esses alunos que já tem esses sonhos dentro deles, 
já tem essa vontade adormecida dentro deles, que vão impulsioná-los, que vão 
motivá-los, é, instiga-los a ir a frente desse sonho. (R.S; P7, p.24). 

Pode totalmente, a influência é muito grande. (J.F; P7, p.23).  

É, ele pode influenciar assim, ele pode despertar naquele que já tem o espírito 
empreendedor e também pode ajudar aquelas pessoas que talvez nem 
soubessem que tinha o espírito empreendedor dentro delas. (A.L; P7, p.22). 

Sim, acredito que pode influenciar, mas para aqueles que já têm o perfil 
empreendedor. (L.R; P7, p.22).  

Segundo Veinstein (1994) a formação da identidade profissional serve de complemento 

para a identidade pessoal e colabora para a construção da personalidade. Dolabela (2003) 

acrescenta que o espírito empreendedor é um potencial existente em qualquer ser humano que 

precisa ser desenvolvido e instigado para que possa causar efeitos. Para quem não se ver como 

empreendedor o curso de administração não o instigou a empreender. Educar na área de 

empreendedorismo ou disseminar uma cultura empreendedora significa preparar pessoas 

capazes de criar empresas (DOLABELA, 2008). 

 
O curso, ele não te prepara pra assumir um negócio de ponta, mas por outro 
lado ele te ensina a ser organizado, a estudar o mercado e tentar aplicar as 
teorias. (G.G, P5, p. 17). 
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É necessário que o aluno conheça suas intenções e pretensões de futuro, para que ele 

possa se sentir motivado diante dos assuntos apresentados na universidade, pois poderá tirar 

bastante proveito para enriquecer o seu conhecimento no trajeto que pretende seguir. Como 

mostra o Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 – Fatores influenciadores na pretensão do seu próprio negócio 

A importância do 
empreendedorismo 
na economia; 

Na atualidade os empreendedores são reconhecidos como integrantes 
essenciais para mobilizar capital, agregar valor aos recursos, produzir 
bens e administrar o comércio (SEBRAE, 2007).  

Entendimento sobre 
mercado; 

As bases da segmentação de mercado estão divididas em 
características dos consumidores e suas atitudes, pertencente em 
variáveis geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais 
(Alves, 2006).  

Visão de negócio e 
estar aberto para 
inovação; 

De acordo com Dornelas (2003), empreendedorismo significa fazer algo 
novo, diferente, mudar a situação atual e procurar, de forma 
incansável, novas oportunidades de negócio, tendo como centro a 
inovação e a criação de valor.  

Trabalhar com o que 
gosta; 

Segundo Menezes (2003) o empreendedor é o indivíduo de iniciativa 
que executa o empreendimento a partir da criatividade e inovação, que 
sabe estimular a colaboração, criar relacionamentos pessoais, gerar 
resultados, fazendo o que gosta de fazer, com entusiasmo, dedicação, 
autoconfiança, otimismo e necessidade de realização. 

Identificar o 
momento certo de 
iniciar um negócio. 

O empreendedor deve ter percepção para identificar as oportunidades, 
pois suas atitudes empreendedoras devem focar as pessoas e não 
somente as empresas, atitudes estas que são fundamentais para o 
sucesso ou o fracasso da empresa (Custódio, 2011). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Dentre os fatores identificados que influenciaram os alunos de administração que 

querem ou já tem seu próprio negócio, foram encontrados: a) a importância do 

empreendedorismo na economia; b) entendimento sobre mercado; c) visão de negócio e estar 

aberto para inovação; d) trabalhar com o que gosta e; e) identificar o momento certo de iniciar 

um negócio. 

 

4.4 O curso de Administração prepara para empreender? 
 

Em relação à preparação para empreender que o curso oferece, segundo a pesquisa, foi 

percebido que os alunos se sentem insatisfeitos. Eles relataram que o curso de administração 

deixa a desejar, pois, ele auxilia mostrando as teorias e faltam mais trabalhos relacionados com 

a prática, onde na opinião deles é o que realmente prepara.  
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[...] Preparar, eu acho que ainda deixa a desejar, acho que a gente ver muita 
teoria, muita teoria e às vezes na prática, é, não vemos tanta coisa. (E.A; P8, p. 
27). 

[...] Eu acho que essa questão em sair preparado depende mais do aluno em 
procurar saber mais sobre empreender. (L.G; P8, p. 29). 

De acordo com Santos (2013) é necessário um conjunto de processos de aprendizagem, 

que no caso da administração devem ser mediados pela ação e vivenciados na prática, a partir 

de um conjunto de atividades organizadas no contexto dos cursos pelos gestores acadêmicos e 

pelos docentes, para atingir objetivos educacionais definidos no projeto pedagógico do curso.  

Também foi exposto o fato de que, essa preparação depende também do interesse do 

aluno, pois, são trabalhadas as teorias, mas cabe a ele saber usá-las na prática, como também 

buscar complementos extras na área. 

De certa forma sim, mas o que vai fazer com o que o aluno empreenda de 
verdade é a prática, ele dá mais um embasamento teórico de como. (G.P; P8, 
27). 

Prepara, mas a gente sabe que a prática é diferente da teoria, né? (D.L, P8, 27).  

É possível que as pessoas aprendam a serem empreendedoras (FILION, 1991). O curso 

prepara mostrando as teorias, a parte prática, contudo, ficou a desejar. É possível que o aluno 

aprenda a ser empreendedor, mas de certa forma, a pessoa se torna a única responsável por seu 

autodesenvolvimento e a universidade, no que tange ao empreendedorismo tem interesses 

muito mais teóricos e puramente acadêmico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

              

Esse estudo teve como fundamento investigar a influência da formação acadêmica na 

intenção empreendedora dos estudantes de administração da UEPB de Patos-PB. Nesse sentido 

buscou-se verificar o perfil empreendedor dos alunos, identificar o compromisso dos alunos em 

abrir uma empresa e avaliar o impacto da formação acadêmica na intenção empreendedora.  

            Para tal, foi conveniente a utilização da pesquisa qualitativa e participante, por meio de 

entrevistas semiestruturadas para coleta dos dados. Este método mostrou bastante satisfatório 

quanto aos resultados, pois permitiu alcançar precisão e qualidade das respostas.  

           A partir das análises foram identificadas quatro categorias que buscaram responder os 

objetivos desse estudo, através delas foi possível obter um entendimento dos resultados, 
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ficando evidente que os alunos do curso de administração da UEPB de Patos-PB apresentam 

características de perfil empreendedor. Alguns já são empreendedores, outros têm a vontade 

de empreender, porém existem outros que embora possuam características empreendedoras 

não pensam em possuir seu próprio negócio.  

No que se refere à influência do curso superior de Administração na intenção 

empreendedora, percebeu-se que o resultado foi favorável, pois a pesquisa revelou que o curso 

influencia sim os alunos a empreenderem, entretanto, a influência se dá para aqueles que já tem 

predisposição de seguir nessa área e que já possuam o espírito empreendedor, o curso vai 

aprimorar ainda mais a ideia de ter seu próprio negócio, mostrando os caminhos a serem 

seguidos. Com relação à preparação que o curso oferece para empreender, conforme a 

pesquisa, ele deixa a desejar, precisando ainda equilibrar a teoria com a prática.  

             Este trabalho ainda tratou de atentar os interessados no tema, quanto às abordagens de 

aprendizagem da formação em administração, permitindo reflexões sobre as concepções do 

ensino superior em administração, na tentativa de contribuir para ampliar a compreensão da 

necessidade de estimular ações no processo de formação que possibilitem ajustar a relação 

teoria-prática, não de forma rasa, mas de uma maneira que os alunos possam viver experiências 

consideráveis e empreendedoras.  

            No obstante, não foram encontradas grandes dificuldades na realização deste trabalho. 

Sendo fundamental que os envolvidos na formação do administrador levem em consideração 

que o processo de aprendizagem por meio das experiências práticas, de certa forma, irão 

estimular ainda mais a capacidade do aluno em desenvolver as suas habilidades.  

Para aprofundamento deste estudo, sugere-se a aplicação dessa pesquisa em outras 

instituições de ensino superior públicas e/ou privadas, gerando dados relevantes com o intuito 

de aprofundar a temática apresentada e com o objetivo de comparar a intenção e o potencial 

empreendedor dos acadêmicos de administração.  

 

REFERÊNCIAS  

ALVES, L. A. X. Segmentação de mercado como estratégia de marketing: caso gvt. Centro 
Universitário de Brasília. Brasília/DF, 2006.  

BAGGIO, A. F., & BAGGIO, D. K. Empreendedorismo; Conceitos e Definições. Rev. de 
Empreendedorismo Inovação e tecnologia, 1(1): 25-38, IMED, 2014. 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

143 
CARVALHO, P. M. R., & GONZÁLEZ, L. Modelo explicativo sobre a intenção empreendedora. 
Comportamento Organizacional e Gestão, v. 12, n. 1, p. 43-65, 2006. 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 2.ed. rev. e 
atualizada. - São Paulo: Saraiva, 2008.  

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara da Educação Superior, Resolução N 01 de 02 de 
FEVEREIRO de 2004, 2014. 

CUSTÓDIO, T. P. A importância do empreendedorismo como estratégia de negócio fênix 
locações e eventos Guaiçara-SP. Lins – SP, 2011. 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.  

DOLABELA, F. Pedagogia Empreendedora. 1. ed. São Paulo: Editora de Cultura, 2003. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Campos, 2001.  

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. 6ª Ed.São Paulo: Cultura, 1999.  

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  

DEGEN, R. J. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Pearson 
Prentice-Hall, 2009. 

FILION, L. J. O planejamento do seu sistema de aprendizado empresarial: identifique uma visão e 
avalie o seu sistema de relações.  Revista de Administração de Empresas, FGV, São Paulo, 
julho/setembro, 1991. 

FILION, L. J. Empreendedorismo: empreendedores e proprietários-gerentes de pequenos 
negócios. Revista de Administração, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 05-28, abr/jun., 1999. 

FILION, L. J. O empreendedorismo como tema de estudos superiores. In: Instituto EuvaldoLodi. 
Empreendedorismo: ciência, técnica e arte. Brasília: CNI. IEL Nacional, 2000. 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo - SP: Editora Atlas, 4ª edição, 
2002.  

FILARDI, F., DELARISSA B., F., & FISCHMANN, A. A. Do homo empreendedor ao empreendedor 
contemporâneo: evolução das características empreendedoras de 1848 a 2014. Revista Ibero 
Americana de Estratégia, vol. 13, núm. 3, julio-septiembre, 2014. 

FREITAS H. Análise de dados qualitativos: aplicações e as tendências mundiais em Sistemas de 
Informação. São Paulo/SP: Revista de Administração da USP, RAUSP, v. 35, nr. 4, pp.84-102, out-
dez. 2000 

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR. Empreendedorismo no Brasil, 2011.  Disponível em: 
<http://gestaoportal.sebrae.com.br/customizado/estudosepesquisas/temasestra 
tegicos/empreendedorismo/Livro%20GEM%20Brasil%202011.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018. 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

144 
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar Como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 8a 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

HISRICH, R, D. Empreendedorismo. Porto Alegre: Brookman, 2009. 

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSO TEIXEIRA. 
Sinopse Estatística da Educação Superior 1996. Brasília, 1996. Disponível em: 
<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 14 set. 2018. 

ISAIA, S. M., & MACIEL, A. M. R. Comunidades de práticas pedagógicas universitárias em ação: 
construindo a aprendizagem docente. Imagens da Educação, v. 1, n. 1, p. 37-47, 2011. 

JÚNIOR, J. B. C., ARAÚJO, P. C., WOLF, S. M., & RIBEIRO, T.V.A. Empreendedorismo e educação 
empreendedora: confrontação entre a teoria e prática.  Revista de Ciências da Administração – 
v.8, n.15, jan./jun, 2006. 

LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 

LOPES, P. C. A formação do administrador no ensino de graduação: uma reflexão. Ciências 
Sociais e Humanas, Londrina, v. 27, n.2, p. 187-201, jul./dez, 2006. 

MEC - Ministério da Educação, 2018. Disponível em: < http://emec.mec.gov.br/> Acesso em 1 jun. 
2018. 

MENEZES, L. C. M. Gestão de Projetos. 2ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MUELLER, J., ZAPKAU, F. B., & SCHWENS, C. Impact of prior entrepreneurial exposure on 
entrepreneurial intention - cross-cultural evidence. Journal of Enterprising Culture, v.22, n.3, p. 
251–282, 2014. 

NETO, A. A. Empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios. In: ALMEIDA, A.; SOUSA, 
C. P., & ANDREASSI, T. Rio de Janeiro: FGV, 2013.  

NOEL, T. Effects of entrepreneurial education on intent to open a business: Anexploratory 
study. Journal of Entrepreneurship Education, v. 5, p. 3-13, 1988.  

OLIVEIRA, S. Geração Y: o nascimento de uma nova geração de líderes, São Paulo: Integrare, 
2010. 

RIBAS, R. A motivação empreendedora e as teorias clássicas da Motivação, 2012. 

SANTOS, G. T. Aprendizagem Experiencial: um estudo com acadêmicos dos cursos de 
administração do Estado da Paraíba. Universidade Federal da Paraíba. Dissertação de mestrado. 
Programa de pós-graduação em Administração, 2013. 

SCHUMPETER, J. A. Capitalism, socialismanddemocracy. New York: Harper, 1984.   

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Disciplina de empreendedorismo. 
São Paulo: Manual do aluno, 2007. 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

145 
SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª Edição. Revista e atualizada. Cortez 
Editora. São Paulo, 2010. 

SHANE, S., & VENKATARAMAN, S., The promiseofentrepreneurship as a fieldofresearch, 
Academyof Management. The Academyof Management Review, 2000.  

SILVA, E. L., & MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação. 4ª edição 
revisada e atualizada. Florianópolis, 2005.  

VEINSTEIN, S. B. G. La elección vocacional ocupacional: Estrategias – técnicas. 2ª ed. Buenos 
Aires: Mary, 1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

146 
Capítulo 9 

PERCEPÇÃO DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO REALIZADO NA 
UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP EM UMA CIDADE DO SERTÃO PARAIBANO 

 

Jocelândia Frutuoso de Sousa1   
Geymeesson Brito da Silva 2 

Francisca Rozângela Lopes de Sousa 3 
Catarinne Xavier de Melo4 

 

RESUMO 

É necessário proporcionar serviços/produtos com qualidade, sendo um fator essencial para 
qualquer empresa se manter no mercado, por isso é preciso criar estratégias, buscar inovações, 
adaptações e melhorias, para atender às necessidades e expectativas dos clientes, dessa forma 
obterá resultados satisfatórios. A presente pesquisa tem como objetivo verificar o nível da 
qualidade dos serviços oferecidos pela Universidade Paulista-UNIP na cidade de Itaporanga-PB, 
na percepção dos estudantes dos cursos superior em Administração, Educação Física e Serviço 
Social. Nesse trabalho será apresentado conceitos sobre qualidade nos serviços, qualidade nos 
serviços educacionais e a importância do ensino superior a distância, esses tópicos abordaram 
teorias que contribuíram para a contextualização do tema. No que tange ao processo 
metodológico, foi realizada uma pesquisa exploratória, quali-quantitativa e um estudo de caso, a 
partir de um questionário online. Através dos resultados encontrados, foi possível identificar 
falhas e acertos em relação aos serviços prestados, sendo percebível aspectos relevantes que 
demonstraram a satisfação dos entrevistados, também foi identificado alguns fatores que 
mostraram falhos segundo a percepção dos estudantes, no entanto, esses pontos precisam ser 
melhorados para atender as necessidades dos estudantes. Através das informações obtidas, foi 
possível concluir que a Universidade Paulista oferece serviços de qualidade, uma vez que foi 
demonstrado satisfação dos estudantes para com os serviços.   

Palavras-chave: Qualidade; Serviços; Ensino Superior. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido às mudanças ocorridas com a ascensão das novas tecnologias, as empresas 

tiveram que se adaptar a um novo processo no qual possam atender às necessidades dos 

consumidores, sendo necessário a prestação de serviços com qualidade. 
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Dentre vários conceitos sobre a qualidade é apresentado o conceito de Las Casas (2008, 

p.10), “a qualidade total nos serviços engloba, além dos clientes externos, todos os que com ela 

interagem, ou seja, funcionários e administradores pressupõe que cada pessoa próxima ao 

indivíduo é considerado um cliente”. A qualidade em serviços tornou-se uma questão de 

sobrevivência para as organizações, uma vez que é vista a necessidade de criar novas 

estratégias de melhorias, fator importante tanto para organizações públicas ou privadas 

(Bernardo, 2009).  

Diante disso, é de suma importância oferecer serviços com qualidade, ressaltando as 

instituições de ensino superior, que buscam criar mecanismos eficientes para atender as 

perspectivas da sociedade (Lopes, 2011), porém alguns fatores como: atendimento, estrutura 

física, profissionais capacitados, tecnologias, materiais de qualidade, são essenciais para atingir 

o nível de satisfação dos seus clientes (MUGNOL, 2009).  

No entanto, propiciar serviços de qualidade que ofereçam satisfação aos alunos se 

tornou um desafio, uma vez que as instituições de ensino à distância precisam estar conectadas 

às mudanças do mercado para atender as exigências do seu público (LOPES, 2011).  

 Diante do contexto levantado, o presente trabalho visa responder a seguinte questão da 

pesquisa: Qual o nível de qualidade dos serviços oferecidos pela Universidade Paulista-UNIP na 

cidade de Itaporanga-PB, na percepção dos estudantes dos cursos superior em Administração, 

Educação física e Serviço Social?  

O objetivo geral desta pesquisa buscou verificar o nível de qualidade dos serviços 

oferecidos pela Universidade Paulista-UNIP da cidade de Itaporanga-PB, na percepção dos 

estudantes dos cursos de Administração, Educação Física e Serviço Social. Tendo como objetivos 

específicos: (1) identificar o perfil dos estudantes; (2) avaliar através das informações coletadas 

a satisfação de estudantes de cursos superiores acerca da qualidade nos serviços oferecidos 

pela UNIP e; (3) verificar a importância do ensino superior a distância.  

Considera-se o tema de muita importância devido à necessidade das instituições 

buscarem oferecer serviço com qualidade, principalmente na área educacional, onde a educação 

é um fator essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, visto que são criadas políticas 

voltadas para atuar e obter bons resultados na educação. Nesta perspectiva, a busca pela 

eficiência faz com que as instituições educacionais busquem adaptação e adequação em relação 

à qualidade de seus serviços (GALVÃO, 2017). 
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A relevância da pesquisa justifica-se em três aspectos, teórico, prático e social. No âmbito 

teórico ressalta a contribuição do trabalho para o conhecimento maior sobre o tema, visto que 

será relacionado com demais trabalhos já realizados anteriormente. No âmbito prático, 

contribuirá para que a Instituição de Ensino (UNIP), conheça as necessidades dos estudantes, 

percebendo suas falhas e acertos e, por fim, buscar melhorias na prestação dos seus serviços. 

No âmbito social, o presente estudo contribuirá para o realce da sociedade em conhecer os 

fatores relevantes a qualidade da empresa estudada, no qual proporcionará a compreensão da 

realidade sobre o tema.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Qualidade nos serviços  

 

É essencial para as empresas proporcionar serviços de qualidade, ressaltando as 

instituições educacionais de ensino superior, que têm uma importante finalidade perante o 

desenvolvimento da sociedade, de forma que seu principal compromisso é oferecer ensino com 

qualidade. Vivemos em uma sociedade do conhecimento, por isso a qualidade é um fator que 

deve estar articulada ao ensino superior, sendo necessário criar processos de melhorias para ser 

executado por todo o setor acadêmico, com o intuito de aprimorar os serviços (PEREIRA, 2004). 

Dessa forma é notório a importância de manter a qualidade nos serviços educacionais, 

em que o ensino superior se mostra cada vez mais crescente, por isso, as instituições precisam 

aprimorar sempre seus serviços. A educação superior promove conhecimento, pesquisa, 

capacita profissionais atuantes em várias áreas, desenvolve trabalhos científicos e presta 

serviços para a sociedade (PEREIRA, 2004). 

A preocupação com a qualidade é evidencia em 2150 a.C, através de documentos do 

código de Hamurabi, em que se preocupava com a durabilidade e funcionalidade das habitações 

produzidas, utilizando meios estatísticos, materiais adequados, acompanhamento e fiscalização 

das obras para ter um controle qualificado. O termo qualidade ganhou importância na década 

de 1920, onde passou a ser uma função gerencial, essencial para as organizações, que nessa 

época passavam por um período de grandes produções. No entanto, os padrões e conceitos 

sobre qualidade foi mudando de acordo com suas diferentes eras, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Apresentação das eras do controle da qualidade 

ERAS DO CONTROLE DA QUALIDADE 
Era do controle e da 
inspeção da qualidade 
- anos 1920 

Era do controle 
estatístico da 
qualidade - anos 1930 
a 1940 

Era do controle da 
qualidade total - anos 
1950 

Era da gestão da 
qualidade total - a 
partir dos anos 1980 

Voltada para a linha 
de produção. A 
inspeção era realizada 
a partir do produto 
pronto. 

O foco passou a ser o 
desempenho e a 
qualidade do 
processo. 

A qualidade passa a 
ser responsabilidade 
de toda organização. 

A qualidade passa a 
ser requisito 
necessário para 
sobrevivência das 
organizações a longo 
prazo, dentro de um 
contexto de mercado 
altamente 
competitivo. 

 

Fonte: Adaptado de Lucinda (2010) 

 

Como mostra Lucinda (2010) no Quadro 1, o processo de mudança das eras da qualidade 

foi aprimorado ao longo dos anos, sendo que se tornou necessário devido as mudanças 

econômicas e sociais, no entanto as organizações tiveram que se adaptar as novas mudanças 

voltadas a gestão da qualidade.  

É notório que a qualidade é uma função que ganhou conceito de acordo com cada 

período de mudanças e transformações, pelo qual as organizações tiveram que se adaptar as 

necessidades da sociedade, incluindo a qualidade nos processos organizacionais.  

Nesse contexto, Paladini (2008) define qualidade como um processo contínuo e 

interativo, que busca adaptar de acordo como o contexto, situações, necessidades e 

expectativas do cliente, agregando valor ao mesmo. As organizações precisam proporcionar 

serviços com qualidade. Segundo Lopes (2011) para que um serviço possa ser considerado de 

qualidade é necessário criar mecanismos de inovação, não somente atendendo os objetivos 

organizacional, mas buscar compreender as expectativas dos seus clientes e assim se manter no 

mercado.  

De acordo com Teixeira, Teixeira e Sousa (2006, p.6) “a qualidade nos serviços muitas 

vezes é comprometida por fatores que em primeira instância se mostram prioritários em 

detrimento do nível de qualidade que se poderia desejar”. Dessa forma, fica evidente que a 

qualidade nos serviços é um fator importante para o progresso das empresas, é preciso 
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conhecer seu público e atingir níveis de qualidade que rementem nos resultados 

organizacionais.  

 

2.2 Qualidade nos serviços educacionais  

 

É importante avaliar o cenário educacional, as mudanças que estão acontecendo, quais 

as necessidades e transformações ocorridas, e, por fim, proporcionar melhorias na prestação 

dos serviços. O âmbito da educação brasileira apresenta um cenário de expansão, em que as 

instituições de ensino tanto privadas como públicas buscam conquistar níveis de qualidade, que 

refletem diretamente na sua modalidade de ensino (GALVÃO, 2017). 

Sendo assim, é de extrema importância um ensino com qualidade, contudo os padrões 

de qualidade exercido pela alta gerência e demais setores devem ser analisados em decorrência 

das exigências dos estudantes, assim podendo possibilitar satisfação para os mesmos (Ikeda & 

Oliveira, 2005). A satisfação do cliente se inicia logo no atendimento, conforme Nascimento 

(2014) é necessário o comprometimento de um bom atendimento, pois é considerado um dos 

principais serviços que compromete com a qualidade de uma empresa. 

Dessa forma, o atendimento é visto como um serviço que deve ser realizado por todos os 

setores de uma instituição, isso comprometerá na satisfação que os estudantes desejam obter. 

Uma instituição educacional precisa atender as necessidades dos estudantes, seu principal 

público e também aos preceitos institucionais, no qual tem como compromisso a prestação de 

serviços com qualidade no ensino educacional (KOTLER & FOX, 1994).  

 “O serviço educacional deve atender às necessidades de seus clientes, por meio de uma 

adequada conformidade a especificações definidas com base em estudos sobre a satisfação dos 

alunos, professores e sociedade; no limite, seria importante contar com um verdadeiro 

barômetro de opinião de todos os atores envolvidos” (Xavier, 1996, p.11). Para Chaves (2001) é 

preciso mostrar eficiência nas diretrizes educacionais, agir de maneira correta em seu exercício e 

propor materiais e recursos confiáveis para atingir o nível de excelência na qualidade do ensino.  

Visto que não é fácil atingir o nível eficaz da qualidade, dependerá de diretrizes, 

programas e da gestão que compõe o sistema educacional, Segundo Xavier (1996, p.7) 

 
Considerando a gestão dos sistemas educacionais, os fatores que têm sido 
apontados como essenciais para a qualidade do ensino são: o 
comprometimento político do dirigente; a busca por alianças e parcerias; a 
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valorização dos profissionais da educação; a gestão democrática; o 
fortalecimento e a modernização da gestão escolar; e a racionalização e a 
produtividade do sistema educacional.   
 

É necessário conciliar esses fatores de acordo com a realidade dos clientes, onde se torna 

necessário apresentar um sistema educacional eficaz e com qualidade, voltado para atender as 

necessidades dos estudantes.  

 

2.3 A importância do ensino superior a distância 

  

O ensino superior a distância é visto como uma modalidade flexível, que oferece um 

ensino virtual e possibilita interatividade no processo de aprendizagem entre alunos e 

professores. Educação a distância envolve o processo de ensino-aprendizagem, entre 

professores e alunos, em que esse ensino é mediado por suportes tecnológicos, materiais e 

ferramentas que auxiliam na comunicação e aprendizado (MORAN, 2008). 

A comunicação entre professores e alunos no ensino a distância é facilitada pelo avanço 

das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), que fomenta a qualidade de um curso à 

distância (Neves, 2003). Apesar dessa modalidade exigir muito do estudante, por outro lado 

oferece preços acessíveis, horários e locais flexíveis, fatores que contribuem muito para as 

pessoas que não disponibilizam de muito tempo para estudar de forma presencial (SOCIESC, 

2017).  

A EAD teve um grande avanço no Brasil, passou a ser incluída nas políticas públicas de 

ensino e por meio do artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), foi 

determinado a veiculação perante às demais modalidade de ensino educacional (Lopes et al, 

2010). É apresentada como uma modalidade de ensino que acompanhou o desenvolvimento do 

sistema educacional brasileiro e, a partir de 1996, vem recebendo significativo apoio do Governo 

Federal que, por meio do Ministério da Educação, tem incentivado o seu crescimento, tanto na 

esfera púbica quanto privada (MUGNOL, 2009). 

A educação a distância foi incluída nas políticas públicas do país, devido sua importância e 

crescimento que foi significativo para o ensino educacional brasileiro, sendo assim, foi incluído 

cursos a distância nas instituições públicas e privadas, proporcionando um ensino de qualidade 

para a sociedade. 
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“A quantidade de cursos a distância demonstrada no Censo 2014 é de 1.365 cursos, sendo 

43,6% pertencentes à licenciatura, 35,1% aos tecnológicos e 21,2% aos bacharelados. A rede 

privada é responsável pela oferta de 68,7% dos cursos (INEP, 2017, p.17)”. De acordo com Neves 

(2003) além de mobilizar recursos humanos e educacionais, um curso à distância exige a 

montagem de infraestrutura, material proporcional ao número de alunos, recursos 

tecnológicos, o que representa um investimento para a instituição.  

A oferta de cursos a distância é proporcional, porém é preciso oferecer recursos e 

materiais que compõem o processo de aprendizagem, dessa forma, as instituições de ensino 

precisam investir mais em tecnologias, melhorias em seus serviços e inovações.  

O ensino superior a distância não era bem visto pela sociedade, por não ser um ensino 

tradicionalmente presencial, porém com as mudanças tecnológicas foi percebível que essa 

modalidade oferece novas possibilidades de informação e comunicação entre as pessoas 

(LOPES et al. 2010).  

No nível mais óbvio, a educação a distância significa que mais pessoas estão obtendo 

acesso facilmente e melhores recursos de aprendizado do que podiam no passado, quando 

tinham de aceitar somente o que era oferecido presencialmente (MOORE & KEARSLEY, 2007).  

 

3 METODOLOGIA 

 

Tendo em vista, a importância da qualidade nos serviços oferecidos pelas organizações, 

este trabalho tem como objetivo verificar a satisfação dos estudantes em relação aos serviços 

oferecidos pela Universidade Paulista-UNIP na cidade de Itaporanga-PB.  

A cidade de Itaporanga está localizada na região do Sertão do Estado da Paraíba, distante 

462 Km da Capital paraibana, e com população estimativa em 23.192 habitantes (IBGE, 2017), é 

uma importante cidade com forte poder econômico na região do Vale do Piancó. A Universidade 

Paulista sendo uma instituição de ensino privada, que se tornou uma empresa consolidada no 

Brasil, onde conta com mais de 600 polos de apoio presencial distribuídos em todos os estados 

brasileiros, é considerada uma das maiores instituições privadas de ensino superior que oferece 

educação a distância. Em setembro de 2015, o Ministério da Educação (MEC) autorizou o 

funcionamento do Polo de Apoio Presencial da cidade de Itaporanga-PB, onde atualmente 

oferece cerca de 25 cursos, incluindo cursos de graduação e pós-graduação (UNIP, 2017).  
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O aspecto metodológico para toda e qualquer pesquisa é algo imprescindível, logo a 

metodologia para alcançar os objetivos desse trabalho, está classificada como exploratória, 

quanto a abordagem foi quali-quantitativa. Conforme Duarte (2017) a pesquisa exploratória tem 

como objetivo conhecer algo que foi pouco explorado, permite uma maior interação entre o 

pesquisador e o tema a ser pesquisado. Para tanto, segundo Duarte (2000) a pesquisa 

qualitativa exige um processo mais longo, busca compreender de forma detalhada seu universo 

pesquisado. No entanto, para a compreensão da análise dos dados foi preciso realizar a 

pesquisa quantitativa, que é caracterizada pela objetividade, onde o resultado é direcionado a 

uma determinada população e pode ser quantificado (PORTAL EDUCAÇÃO, 2013).  

Quanto aos procedimentos adotados foi realizado um estudo de caso, para verificar a 

percepção dos estudantes acerca da qualidade dos serviços oferecidos pela UNIP. Realizou-se a 

aplicação de um questionário online, tendo em vista que os meios sociais permitem rapidez e 

facilitam a divulgação do estudo. Foi necessário a realização do estudo de caso, devido sua 

finalidade que consiste no processo de detalhamento para conhecer o objeto estudado da 

pesquisa (GIL, 2008).  

O público-alvo da pesquisa resumiu-se aos estudantes de graduação em bacharelado, da 

Universidade Paulista, da cidade de Itaporanga-PB, dos cursos superior em Administração, 

Educação física e Serviço Social. No total são 198 estudantes atualmente matriculados na 

Instituição, desse total foi utilizada uma amostra de 80 estudantes respondentes, dos quais, 10 

respondentes inicialmente formaram a pré amostra e os demais 70 respondentes formaram a 

amostra final, sendo 25 estudantes do curso de Administração, 35 de Educação física e, 20 de 

Serviço Social, que foram escolhidos de acordo com os cursos que tinham um número maior 

quantidade de alunos matriculados. Os participantes da pesquisa foram estudantes que se 

interessaram em voluntariar-se a responder o questionário, de forma anonimato, no dia e 

horário em que foi disponibilizado pelo aplicador.          

Para a coleta de dados foi solicitado um termo de autorização ao Polo de Apoio 

presencial da Unip de Itaporanga para a realização da pesquisa e foi utilizado um questionário 

estruturado online, contendo 16 questões objetivas elaboradas por meio da ferramenta do 

Google Forms e disponibilizado em forma de link aos respondentes da pesquisa, em que os 

mesmos só poderiam marcar apenas uma opção por questão, composto por 6 perguntas 

relacionadas ao perfil dos respondentes, envolvendo gênero, faixa etária, estado civil, 

ocupação, curso e semestre que estava cursando, e as demais 10 questões foram relacionadas 
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aos objetivos da pesquisa, envolvendo critérios do nível de qualidade dos serviços como: 

estrutura física, materiais, ambiente virtual, qualificação dos profissionais e atendimento. 

Foram realizados dois procedimentos, antes da execução da pesquisa: o primeiro, o pré-

teste com objetivo de verificar a necessidade de fazer alterações/mudanças no questionário, no 

período de 25 a 26 de setembro de 2017, com uma amostra de 10 participantes, onde constatou 

que havia necessidade de alteração/modificação, pois tinham alunos (as) com mais de 35 anos, e 

esse critério não estava incluso no questionário. Implementada a modificação, em seguida 

realizou-se o segundo procedimento, a execução da pesquisa com a amostra principal, foi criado 

pelo aplicador um grupo fechado na mídia social Whatsapp, onde realizou-se a pesquisa 

completa no período de 27 de setembro a 07 de outubro de 2017, com uma amostra de 70 

alunos, escolhidos de forma aleatória. 

Devido a forma de abordagem do problema desse trabalho foi preciso realizar o 

procedimento qualitativo, com o intuito de conhecer o perfil, as características e opiniões dos 

respondentes, analisando a coerência das respostas. Em seguida realizou o procedimento de 

tratamento de análise quantitativa dos dados, utilizando as ferramentas Word e Excel 2013, onde 

foi criado tabela e gráficos com as porcentagens de cada pergunta, de acordo com as respostas 

coletadas, e posteriormente foi construído os resultados e discussões da pesquisa.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Caracterização da empresa  

 

O Polo de Apoio Presencial da Universidade Paulista iniciou as suas atividades em janeiro 

de 2016 na cidade de Itaporanga-PB, depois de um processo de avaliação realizado pelo MEC, no 

qual aprovou em setembro de 2015 o funcionamento do polo presencial instalado na cidade. A 

Instituição também atende as demais cidades vizinhas do Vale do Piancó (VALE DO PIANCÓ 

NOTÍCIAS, 2015).  

  Dando início ao funcionamento do polo presencial, em janeiro de 2016 foi realizado o 

primeiro processo seletivo, formando as primeiras turmas nos cursos de graduação e pós-

graduação em diversas áreas. Atualmente a UNIP oferece 25 tipos de cursos superior entre 

bacharelados, licenciaturas, tecnólogos, que tem menor duração, e também cursos de pós-

graduação. Conta com cerca de 198 alunos matriculados, no qual dispõem de materiais, tutores, 
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professores e ambiente virtual, para melhor desenvolver suas atividades de forma online ou 

presencial. A UNIP busca capacitar seus alunos, oferecendo um ensino a distância moderno e 

avançado, promovendo a formação profissional nas diversas áreas das ciências humanas, 

sociais, exatas e da saúde (UNIP, 2017).  

 

4.2 Perfil dos respondentes  

A Tabela 1 apresenta os resultados das questões relacionadas ao perfil dos respondentes, 

caracterizada por quesitos relacionados ao sexo, faixa etária, estado civil, ocupação de trabalho, 

curso e semestre. 

Tabela 1 – Dados sobre o perfil dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
  A análise do perfil dos respondentes exposta na Tabela 1, apresenta informações 

apontando que a amostra é composta por uma maioria de estudantes do sexo feminino, na 

faixa etária de 17 a 27 anos, solteiras e que trabalham. Visto que há um número maior de 

mulheres estudantes, nesse sentindo entende-se que a demanda dos cursos na área de ciências 

humanas da Unip em Itaporanga é mais atrativo para o público feminino. Os dados apontam a 

crescente participação do público jovem ingressantes em universidades que optam por um 

ensino superior a distância devido a sua ocupação de trabalho, dessa forma é notório que cada 

vez mais as pessoas procuram qualificação profissional.  

Questões Perfil Porcentagem 
 

Sexo 
Feminino 60% 
Masculino 40% 

 
Faixa etária 

17 a 27 anos 56% 
28 a 38 anos 38% 

Mais de 38 anos 6% 
 

Estado civil 
 

Solteiro(a) 60% 
Casado(a) 33% 

Divorciado(a) 6% 
Outro 1% 

 
Trabalha? 

Sim 75% 
Não 25% 

Qual o curso que você está 
matriculado(a)? 

Administração 31% 
Educação física 44% 
Serviço Social 25% 

 
Qual semestre está cursando? 

 

1º semestre 20% 
Entre 2º ao 4º semestre 69% 
Entre 5º ao 8º semestre 11% 
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Os dados evidenciam a superioridade numérica em relação a pretensão pelo curso de 

educação física, sendo que esse curso foi implantado na UNIP a partir do ano (2017), devido à 

grande procura, também mostra

semestre, sobre esse critério é importante relatar que na Universidade Paulista todo

de bacharelado compõem a grade curricular de 8 semestres, os demais cursos de licenciatura e 

tecnólogos, apresentam uma grade curricular diferente.

  

4.3 Qualidade dos serviços 

 

Os gráficos a seguir, apresentam resultados relacionados as 

qualidade dos serviços oferecidos pela UNIP, caracterizados pela quantidade e preço dos 

cursos, qualidade do conteúdo e materiais didáticos, disponibilidade dos professores e tutores 

em atender os alunos, estrutura física, ambiente e 

qualidade no atendimento. 

Gráfico 1 -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No que tange a discussão sobre quantidade de cursos oferecidos pela UNIP, verifica

no Gráfico 1, que 57% dos estudantes consideraram boa a quantidade de cursos, enquanto 34% 

consideraram ótima e apenas 9% consideraram regular, nenhum estudante da pesqui

respondeu que considerava ruim a qualidade dos cursos. Através das informações, é percebível 

que os estudantes estão satisfeitos em relação a quantidade de cursos. Segundo Sociesc (2017) 

a satisfação com cursos a distância se deve a alguns fatores como:

Ótimo;
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Os dados evidenciam a superioridade numérica em relação a pretensão pelo curso de 

sica, sendo que esse curso foi implantado na UNIP a partir do ano (2017), devido à 

grande procura, também mostra que a maioria dos estudantes estão cursando entre 2º ao 4º 

semestre, sobre esse critério é importante relatar que na Universidade Paulista todo

de bacharelado compõem a grade curricular de 8 semestres, os demais cursos de licenciatura e 

tecnólogos, apresentam uma grade curricular diferente. 

Os gráficos a seguir, apresentam resultados relacionados as questões referentes a 

qualidade dos serviços oferecidos pela UNIP, caracterizados pela quantidade e preço dos 

cursos, qualidade do conteúdo e materiais didáticos, disponibilidade dos professores e tutores 

em atender os alunos, estrutura física, ambiente e ensino virtual, qualificação dos profissionais e 

 
- A qualidade de cursos oferecidos pela UNIP? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
No que tange a discussão sobre quantidade de cursos oferecidos pela UNIP, verifica

no Gráfico 1, que 57% dos estudantes consideraram boa a quantidade de cursos, enquanto 34% 

consideraram ótima e apenas 9% consideraram regular, nenhum estudante da pesqui

respondeu que considerava ruim a qualidade dos cursos. Através das informações, é percebível 

que os estudantes estão satisfeitos em relação a quantidade de cursos. Segundo Sociesc (2017) 

a satisfação com cursos a distância se deve a alguns fatores como: interatividade, flexibilidade 

34%

57%

9%

Ótimo; Bom; Regular; Ruim;
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Os dados evidenciam a superioridade numérica em relação a pretensão pelo curso de 

sica, sendo que esse curso foi implantado na UNIP a partir do ano (2017), devido à 

que a maioria dos estudantes estão cursando entre 2º ao 4º 

semestre, sobre esse critério é importante relatar que na Universidade Paulista todos os cursos 

de bacharelado compõem a grade curricular de 8 semestres, os demais cursos de licenciatura e 

questões referentes a 

qualidade dos serviços oferecidos pela UNIP, caracterizados pela quantidade e preço dos 

cursos, qualidade do conteúdo e materiais didáticos, disponibilidade dos professores e tutores 

ensino virtual, qualificação dos profissionais e 

 

No que tange a discussão sobre quantidade de cursos oferecidos pela UNIP, verifica-se 

no Gráfico 1, que 57% dos estudantes consideraram boa a quantidade de cursos, enquanto 34% 

consideraram ótima e apenas 9% consideraram regular, nenhum estudante da pesquisa 

respondeu que considerava ruim a qualidade dos cursos. Através das informações, é percebível 

que os estudantes estão satisfeitos em relação a quantidade de cursos. Segundo Sociesc (2017) 

interatividade, flexibilidade 
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de tempo, preços e horários acessíveis, que facilitam para as pessoas que optam por essa 

modalidade de ensino. Ressaltando que este polo da UNIP (de modo geral) oferece cerca de 25 

tipos de cursos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conforme o Gráfico 2, um total 45% dos estudantes consideraram ótimo o preço dos 

cursos, outros 30% responderam bom, e 25% consideram regular. Nota

empate entre a opção bom e regular, visto que o preço é um dos fatores que influenci

na escolha pelo curso superior, devendo ser acessível para seu público. Para atender a 

necessidade do seu público, a EAD oferece cursos com preços acessíveis, além de proporcionar 

um ensino interativo e flexível que contribuem para a satisfação 

Gráfico 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ótimo;

Ótimo;
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de tempo, preços e horários acessíveis, que facilitam para as pessoas que optam por essa 

modalidade de ensino. Ressaltando que este polo da UNIP (de modo geral) oferece cerca de 25 

Gráfico 2 - O preço dos cursos é acessível? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
Conforme o Gráfico 2, um total 45% dos estudantes consideraram ótimo o preço dos 

cursos, outros 30% responderam bom, e 25% consideram regular. Nota-se que quase acontece o 

empate entre a opção bom e regular, visto que o preço é um dos fatores que influenci

na escolha pelo curso superior, devendo ser acessível para seu público. Para atender a 

necessidade do seu público, a EAD oferece cursos com preços acessíveis, além de proporcionar 

um ensino interativo e flexível que contribuem para a satisfação dos estudantes (Sociesc, 2017). 

 
 Qualidade do conteúdo e materiais didáticos? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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de tempo, preços e horários acessíveis, que facilitam para as pessoas que optam por essa 

modalidade de ensino. Ressaltando que este polo da UNIP (de modo geral) oferece cerca de 25 

Conforme o Gráfico 2, um total 45% dos estudantes consideraram ótimo o preço dos 

se que quase acontece o 

empate entre a opção bom e regular, visto que o preço é um dos fatores que influencia bastante 

na escolha pelo curso superior, devendo ser acessível para seu público. Para atender a 

necessidade do seu público, a EAD oferece cursos com preços acessíveis, além de proporcionar 

dos estudantes (Sociesc, 2017).  
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O Gráfico 3, apresenta que 63% dos estudantes consideraram boa a qualidade do 

conteúdo e dos materiais didáticos, 

regular, e apenas 1% dos estudantes consideraram ruim, a qualidade do conteúdo e dos materiais 

didáticos. O resultado foi favorável, mas foi visto uma pequena porcentagem dos respondentes 

consideraram regular ou estão insatisfeitos perante a qualidade desses serviços, sendo assim, a 

Instituição precisa estar atenta a esse fator de insatisfação e buscar melhorias. Segundo Lopes 

(2011) a empresa deve criar mecanismos e buscar sempre melhorar seus serviços, dess

irá obter resultados satisfatórios para a organização e atenderá as expectativas dos clientes.

             

Gráfico 4 - Disponibilidade dos professores em atender os alunos?

              

De acordo com o Gráfico 4, um total de 52% dos estudantes consideraram ter uma boa 

disponibilidade dos professores em atendê

responderam regular, apenas 1% consideram ruim essa disponibilidade. Através dos dados, é 

visto que o resultado foi positivo, sendo que existe uma pequena porcentagem de insatisfação, 

portanto, é necessário que os professores procurem dispor de maior tempo para seus alunos. A 

disponibilidade de tempo entre professores e alunos pode ser mediada a

de informação que é a ferramenta essencial no ensino a distância, possibilitando uma maior 

interação entre os mesmos (Neves, 2003). Como está se tratando de ensino virtual, os 

professores podem suprir essa necessidade virtualmente, d

atender seus alunos.  

Ótimo;
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O Gráfico 3, apresenta que 63% dos estudantes consideraram boa a qualidade do 

conteúdo e dos materiais didáticos, enquanto 25% responderam ótimo, 11% consideraram 

regular, e apenas 1% dos estudantes consideraram ruim, a qualidade do conteúdo e dos materiais 

didáticos. O resultado foi favorável, mas foi visto uma pequena porcentagem dos respondentes 

r ou estão insatisfeitos perante a qualidade desses serviços, sendo assim, a 

Instituição precisa estar atenta a esse fator de insatisfação e buscar melhorias. Segundo Lopes 

(2011) a empresa deve criar mecanismos e buscar sempre melhorar seus serviços, dess

irá obter resultados satisfatórios para a organização e atenderá as expectativas dos clientes.

Disponibilidade dos professores em atender os alunos?

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
De acordo com o Gráfico 4, um total de 52% dos estudantes consideraram ter uma boa 

disponibilidade dos professores em atendê-los, 28% responderam ótimo, outros 19%, 

responderam regular, apenas 1% consideram ruim essa disponibilidade. Através dos dados, é 

isto que o resultado foi positivo, sendo que existe uma pequena porcentagem de insatisfação, 

portanto, é necessário que os professores procurem dispor de maior tempo para seus alunos. A 

disponibilidade de tempo entre professores e alunos pode ser mediada através das tecnologias 

de informação que é a ferramenta essencial no ensino a distância, possibilitando uma maior 

interação entre os mesmos (Neves, 2003). Como está se tratando de ensino virtual, os 

professores podem suprir essa necessidade virtualmente, disponibilizando maior tempo para 
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158 O Gráfico 3, apresenta que 63% dos estudantes consideraram boa a qualidade do 

enquanto 25% responderam ótimo, 11% consideraram 

regular, e apenas 1% dos estudantes consideraram ruim, a qualidade do conteúdo e dos materiais 

didáticos. O resultado foi favorável, mas foi visto uma pequena porcentagem dos respondentes 

r ou estão insatisfeitos perante a qualidade desses serviços, sendo assim, a 

Instituição precisa estar atenta a esse fator de insatisfação e buscar melhorias. Segundo Lopes 

(2011) a empresa deve criar mecanismos e buscar sempre melhorar seus serviços, dessa forma 

irá obter resultados satisfatórios para a organização e atenderá as expectativas dos clientes. 

Disponibilidade dos professores em atender os alunos? 

De acordo com o Gráfico 4, um total de 52% dos estudantes consideraram ter uma boa 

los, 28% responderam ótimo, outros 19%, 

responderam regular, apenas 1% consideram ruim essa disponibilidade. Através dos dados, é 

isto que o resultado foi positivo, sendo que existe uma pequena porcentagem de insatisfação, 

portanto, é necessário que os professores procurem dispor de maior tempo para seus alunos. A 

través das tecnologias 

de informação que é a ferramenta essencial no ensino a distância, possibilitando uma maior 

interação entre os mesmos (Neves, 2003). Como está se tratando de ensino virtual, os 

isponibilizando maior tempo para 
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Gráfico 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O Gráfico 5, aponta que 45% dos estudantes consideraram os serviços prestados pelos 

tutores é bom, 40% responderam que é ótimo e 15% responderam que é regular. Pode

que o resultado em relação a esses serviços foi bastante favorável. Mostra que os tutores estão 

preocupados em atender as necessidades dos estudantes. Essa busca por atender as 

necessidades dos estudantes é um princípio estudado por KOTLER E FOX (1994) onde afirmam 

que uma instituição educacional, para permanecer ativa no mercado precisa atender os 

princípios institucionais e as necessidades do seu público, proporcionando qualidade

prestação dos serviços. 

Gráfico 6 - A estrutura física do polo de apoio presencial (Biblioteca, coordenação, 

laboratório de informática, salas de aula)?
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Gráfico 5 - Os serviços prestados pelos tutores? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O Gráfico 5, aponta que 45% dos estudantes consideraram os serviços prestados pelos 

40% responderam que é ótimo e 15% responderam que é regular. Pode

que o resultado em relação a esses serviços foi bastante favorável. Mostra que os tutores estão 

preocupados em atender as necessidades dos estudantes. Essa busca por atender as 

cessidades dos estudantes é um princípio estudado por KOTLER E FOX (1994) onde afirmam 

que uma instituição educacional, para permanecer ativa no mercado precisa atender os 

princípios institucionais e as necessidades do seu público, proporcionando qualidade

A estrutura física do polo de apoio presencial (Biblioteca, coordenação, 

laboratório de informática, salas de aula)? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

23%

47%

26%

4%

Ótimo; Bom; Regular; Ruim;

40%

45%

15%

Ótimo; Bom; Regular; Ruim;

SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

159 
 

O Gráfico 5, aponta que 45% dos estudantes consideraram os serviços prestados pelos 

40% responderam que é ótimo e 15% responderam que é regular. Pode-se afirmar 

que o resultado em relação a esses serviços foi bastante favorável. Mostra que os tutores estão 

preocupados em atender as necessidades dos estudantes. Essa busca por atender as 

cessidades dos estudantes é um princípio estudado por KOTLER E FOX (1994) onde afirmam 

que uma instituição educacional, para permanecer ativa no mercado precisa atender os 

princípios institucionais e as necessidades do seu público, proporcionando qualidade na 

A estrutura física do polo de apoio presencial (Biblioteca, coordenação,  
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Conforme o Gráfico 6, um total 47% dos estudantes consideraram que 

do polo de apoio presencial (biblioteca, coordenação, laboratório de informática, salas de aula) 

é boa, 26% consideraram regular, 23% responderam que é ótima, e apenas 4%

como ruim. Dessa forma, é visto que os serviços mencionados acima possuem um bom nível de 

qualidade segundo a percepção dos entrevistados, sendo que 4% dos estudantes estão 

insatisfeitos com esses serviços. Fazer com que clientes permaneçam s

para as empresas, nesse contexto,

pois a qualidade é um processo contínuo que a empresa precisa manter de acordo com as 

situações e expectativas dos clientes. 

 

Gráfico 7 - O ambiente virtual (chats, fóruns, biblioteca virtual) da UNIP?
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O Gráfico 7, evidencia que 75% dos estudantes consideraram ter um bom ambiente virtual 

(chats, fóruns, biblioteca virtual) da UNIP, 15% responderam o que o ambiente virtual é ótimo e 

outros 10% responderam regular. Os dados apontam que existe um excelente 

perante esses serviços, isso mostra que o ambiente virtual é acessível para os estudantes. É 

importante para a empresa atingir níveis de qualidade, 

nível de excelência diz que o resultado superou a 

que, em relação ao ambiente virtual, não houve pontos de insatisfação, ou seja, a empresa 

atingiu bom nível de qualidade. 
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do polo de apoio presencial (biblioteca, coordenação, laboratório de informática, salas de aula) 

é boa, 26% consideraram regular, 23% responderam que é ótima, e apenas 4%

como ruim. Dessa forma, é visto que os serviços mencionados acima possuem um bom nível de 

qualidade segundo a percepção dos entrevistados, sendo que 4% dos estudantes estão 

insatisfeitos com esses serviços. Fazer com que clientes permaneçam satisfeitos é um desafio 

para as empresas, nesse contexto, Paladini (2008) diz que é necessário adaptações e melhorias, 

pois a qualidade é um processo contínuo que a empresa precisa manter de acordo com as 

situações e expectativas dos clientes.  

O ambiente virtual (chats, fóruns, biblioteca virtual) da UNIP?

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Conforme o Gráfico 6, um total 47% dos estudantes consideraram que a estrutura física 

do polo de apoio presencial (biblioteca, coordenação, laboratório de informática, salas de aula) 

é boa, 26% consideraram regular, 23% responderam que é ótima, e apenas 4% consideraram 

como ruim. Dessa forma, é visto que os serviços mencionados acima possuem um bom nível de 

qualidade segundo a percepção dos entrevistados, sendo que 4% dos estudantes estão 

atisfeitos é um desafio 

Paladini (2008) diz que é necessário adaptações e melhorias, 

pois a qualidade é um processo contínuo que a empresa precisa manter de acordo com as 

O ambiente virtual (chats, fóruns, biblioteca virtual) da UNIP? 

O Gráfico 7, evidencia que 75% dos estudantes consideraram ter um bom ambiente virtual 

(chats, fóruns, biblioteca virtual) da UNIP, 15% responderam o que o ambiente virtual é ótimo e 

outros 10% responderam regular. Os dados apontam que existe um excelente nível de qualidade 

perante esses serviços, isso mostra que o ambiente virtual é acessível para os estudantes. É 

para tanto, quando a empresa atinge um 

expectativa (Las Casas, 2008). Logo, conclui-se 

que, em relação ao ambiente virtual, não houve pontos de insatisfação, ou seja, a empresa 
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                     Gráfico 8 - Qualidade no ensino virtual oferec

No tocante ao Gráfico 8, 65% dos estudantes consideraram um bom 

oferecido pela UNIP, 31% consideraram ótimo, outros 4% consideraram regular. Diante das 

informações, observa-se que a 

fator de insatisfação, isso mostra que a Universidade Paulista oferece um ensino virtual com 

qualidade, mantendo confiabilidade para com seus alunos.

educacional é formada por fatores e diretrizes que fazem com que seus serviços se tornem 

confiáveis, é preciso mostrar confiabilidade perante seu exercício e buscar oferecer recursos e 

materiais com qualidade. 

Gráfico 9 
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Qualidade no ensino virtual oferecido pela UNIP? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 
No tocante ao Gráfico 8, 65% dos estudantes consideraram um bom 

oferecido pela UNIP, 31% consideraram ótimo, outros 4% consideraram regular. Diante das 

se que a empresa atingiu um bom resultado, nesse quesito, não houve 

fator de insatisfação, isso mostra que a Universidade Paulista oferece um ensino virtual com 

qualidade, mantendo confiabilidade para com seus alunos. Para Chaves (2001) a eficiência 

ormada por fatores e diretrizes que fazem com que seus serviços se tornem 

confiáveis, é preciso mostrar confiabilidade perante seu exercício e buscar oferecer recursos e 

Gráfico 9 - Qualificação dos profissionais de trabalho? 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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No tocante ao Gráfico 8, 65% dos estudantes consideraram um bom o ensino virtual 

oferecido pela UNIP, 31% consideraram ótimo, outros 4% consideraram regular. Diante das 

empresa atingiu um bom resultado, nesse quesito, não houve 

fator de insatisfação, isso mostra que a Universidade Paulista oferece um ensino virtual com 

Para Chaves (2001) a eficiência 

ormada por fatores e diretrizes que fazem com que seus serviços se tornem 

confiáveis, é preciso mostrar confiabilidade perante seu exercício e buscar oferecer recursos e 
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Segundo o Gráfico 9, um total de 49% dos estudantes consideraram à 

profissionais de trabalho da UNIP como um nível bom, outros 44% consideraram ótimo, e apenas 

7% responderam que é regular. É notável que o resultado foi satisfatório, isso prova a 

importância de contratar sempre profissionais competentes q

organização e dos clientes. A valorização dos profissionais de trabalho é um dos fatores que 

compõe a gestão educacional. 

instituição dependerão desses profissionais.

Gráfico 10 - Qualidade no atendimento do setor da coordenação?

De acordo com o Gráfico 10, 50,9% dos estudantes consideraram ter um ótimo nível em 

relação ao atendimento no setor da coordenação, outros 45,3% responderam 

atendimento, e apenas 3,8% responderam que tem um atendimento regular. Os percentuais 

identificados foram considerados como sendo um excelente nível de qualidade e satisfação em 

relação ao serviço mencionado acima, sabendo que o atendimento de u

maior importância que mantém o cliente satisfeito. Segundo Nascimento (2014) é necessário o 

comprometimento de um bom atendimento, pois é considerado um dos principais serviços que 

compromete com a qualidade da empresa. Sendo assim,

da coordenação da UNIP obteve maior nível de qualidade, comprovando que os entrevistados 

estão muito satisfeitos com esse serviço. 
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Segundo o Gráfico 9, um total de 49% dos estudantes consideraram à 

profissionais de trabalho da UNIP como um nível bom, outros 44% consideraram ótimo, e apenas 

7% responderam que é regular. É notável que o resultado foi satisfatório, isso prova a 

importância de contratar sempre profissionais competentes que atendam às necessidades da 

organização e dos clientes. A valorização dos profissionais de trabalho é um dos fatores que 

compõe a gestão educacional. (Xavier, 1996). A produtividade e a qualidade do ensino da 

instituição dependerão desses profissionais. 

 
Qualidade no atendimento do setor da coordenação?

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Segundo o Gráfico 9, um total de 49% dos estudantes consideraram à qualificação dos 

profissionais de trabalho da UNIP como um nível bom, outros 44% consideraram ótimo, e apenas 

7% responderam que é regular. É notável que o resultado foi satisfatório, isso prova a 

ue atendam às necessidades da 

organização e dos clientes. A valorização dos profissionais de trabalho é um dos fatores que 

A produtividade e a qualidade do ensino da 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A qualidade é um processo contínuo que sempre deve ser aprimorado. Para uma 

empresa obter sucesso no mercado é preciso proporcionar produtos/serviços com qualidade, 

vendo que o cenário econômico vive em constante mudança e os clientes estão cada vez mais 

exigentes.   

As mudanças econômicas, políticas e sociais, também influenciam no âmbito 

educacional. As pessoas estão buscando carreira profissional, devido a exigência e concorrência 

do mercado, por isso, é preciso criar uma gestão educacional eficiente que atenda às 

necessidades dos alunos.  

Esse trabalho teve como objetivo verificar o nível da qualidade nos serviços oferecidos 

pela Universidade Paulista-UNIP, da cidade de Itaporanga-PB, na percepção dos estudantes dos 

cursos de administração, educação física e serviço social, no qual foi demonstrado através da 

percepção dos entrevistados um resultado positivo e satisfatório.  

Conforme as informações obtidas sobre o perfil dos respondentes, concluiu-se que a 

maior parte dos entrevistados da pesquisa são do sexo feminino, composta por um público 

jovem com faixa etária entre 17 a 27 anos, solteiros, trabalham, a maioria é estudante do curso 

de educação física, cursando entre 2º e o 4º semestre.  

Em relação aos serviços prestados, os dados demonstraram resultados satisfatórios nos 

quesitos em relação à quantidade e preço dos cursos, serviços prestados pelos tutores, 

ambiente e ensino virtual, qualificação dos profissionais de trabalho e atendimento. Porém, 

alguns dados demonstraram resultados de insatisfação perante os serviços, como os casos dos 

conteúdo e material didático, disponibilidade dos professores em atender os alunos e a 

estrutura física do polo.                                                                                                                                         

A empresa estudada apresentou um bom nível de qualidade na prestação dos seus 

serviços, foi visto que alguns pontos precisam ser aprimorados, porém, cabe a Instituição de 

Ensino, buscar soluções de melhorias, só assim, atenderá melhor as expectativas dos 

estudantes.  

Através do estudo de caso foi possível conhecer o perfil e a percepção dos estudantes, 

no qual foi importante para os mesmos opinar sobre os serviços que são oferecidos e, com isso, 

identificar possíveis problemas em relação a estes, havendo assim, um processo de feedback 

entre a Instituição de Ensino e seus alunos.  
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As principais limitações da pesquisa dizem respeito ao instrumento de coleta de dados, 

por se tratar de um questionário aplicado online e não ter o contato direto com os 

entrevistados, o método para seleção dos respondentes que impossibilita a generalização dos 

resultados para a população como um todo. Outra limitação se refere ao tamanho da amostra 

haja vista uma quantidade relativamente pequena de estudantes que se dispuseram a 

responder, delimitando os resultados encontrados. 

Logo, pode-se dizer que o trabalho foi relevante para a empresa uma vez que a mesma 

pode-se conhecer as necessidades dos estudantes, sobretudo percebendo suas falhas e acertos, 

garantindo com isso, as melhorias na qualidade da prestação dos seus serviços.  
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Capítulo 10 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uso da análise SWOT e análise de macro ambiente 
como forma de nortear o planejamento estratégico no alcance dos objetivos da Câmara 
Municipal de Várzea-PB. A metodologia utilizada foi a Observação Participante de abordagem 
qualitativa e caráter exploratório. Foram utilizadas ferramentas do Planejamento Estratégico, 
em suas etapas iniciais como forma de possibilitar uma visão geral sobre seu posicionamento 
atual e o quanto ainda pode crescer. Analisados os ambientes interno e externo à organização e 
levantados cenários a fim de preparar a Casa Legislativa para o futuro. Com isso, foi possível 
perceber que a utilização dessas ferramentas podem ajudar os legisladores e servidores a 
manterem o foco das suas atividades, aproveitarem oportunidades e se prevenirem contra 
ameaças. 
 
Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Setor Público; Gestão Pública; Câmara Municipal. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Planejar é estar preparado: é estabelecer objetivos, criar planos, e definir a orientação a 

ser seguida. Na atualidade, com a globalização, o avanço da tecnologia, e o nível de competição 

cada vez mais alto, o ambiente em que as organizações estão inseridas é muito propício a 

mudanças e a preparação correta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. 
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O Planejamento Estratégico surge como um instrumento gestão que auxilia na tomada 

de decisões, traçando planos baseados em fatores ambientais que não apenas são externas as 

organizações, mas também considerando como elas se comportam internamente. Assim, o 

planejamento estratégico é responsável pelo direcionamento dos esforços de todos na 

organização, estabelecendo um plano de atividades a serem executadas de maneira que os 

objetivos comuns sejam alcançados (OLIVEIRA, 2007).  

A Administração Pública, de maneira geral, tem por objetivo o bem comum e deve atuar 

com a intenção de satisfazer as necessidades de uma população que a cada dia se torna mais 

exigente com relação aos serviços públicos. Assim, se faz necessário que os gestores estejam 

atentos a alocação dos recursos e tenham claro onde e de que forma podem utilizá-los (COUTO; 

DUTRA; CONCEIÇÃO et al., 2016). 

Considerando a importância do planejamento para a sustentabilidade das atividades de 

uma organização (COUTO; DUTRA; CONCEIÇÃO et al., 2016), o presente trabalho ressalta a 

importância do planejamento estratégico para a Câmara Municipal de Várzea, levando em 

consideração que o planejamento é uma poderosa ferramenta de gestão para qualquer 

organização, seja ela pública ou privada. Objetiva, assim, de maneira geral, a realização da 

Análise SWOT e Análise Macro ambiental, como forma de possibilitar uma visão geral de seu 

posicionamento e atuação frente à sociedade. Os objetivos específicos dizem respeito a verificar 

a presença ou não planejamento estratégico na organização em questão, observar seu 

funcionamento diário e analisar a importância dessa ferramenta na atuação diária de uma 

organização do setor público. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Planejamento Estratégico 

 

É fundamental para as organizações modernas o uso de planejamento. Planejar é traçar 

um caminho a ser seguido para o alcance de um objetivo; é pretender o futuro (CATAPAN et al., 

2013, apud ANDRADE e CRUZOALDO MARIA, 2015). Nesse sentido, o planejamento estratégico é 

um mecanismo gerencial para alcançar os efeitos esperados, dentre eles aumento da 

competitividade, benefícios não apenas para a organização, mas para a sociedade.  
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Além disso, o planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um 
conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o 
futuro tende a ser diferente do passado; entretanto, a empresa tem condições e 
meios de agir sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma 
influência; [...] é, ainda, um processo contínuo, um exercício mental que é 
executado pela empresa” (OLIVEIRA, 2007). 

 

Dessa forma, o planejamento estratégico deve considerar todos os fatores que 

influenciam a organização de maneira a que ela cause influência positiva. Sendo assim, o 

planejamento estratégico envolve uma série de diretrizes administrativas que observam a 

posição da organização no mercado, bem como quais as direções em que poderá se 

desenvolver e quais instrumentos utilizar (ANSOFF, 1969, apud CASTELLO BRANCO, 2014). 

 Nesse sentido, a análise dos fatores internos e externos se apresenta como fundamental 

para o entendimento do posicionamento da organização. Então se faz necessário analisar a 

realidade de cada organização, identificando quais os fatores ambientais que exercem influência 

sobre ela, para que somente então seja tomada a decisão sobre o melhor método de 

planejamento estratégico a ser adotado (OLIVEIRA, 2010, apud ANDRADE e CRUZOALDO 

MARIA, 2015). 

Portanto, a empresa deve conhecer o seu negócio, analisar sua posição no mercado, 
concorrentes, ser competitiva para se manter no mercado e prosperar, assim como 
instituições diversas (ONGs, públicas, de ensino, de prestação de serviços à 
sociedade) devem conhecer melhor sua área de atuação, para oferecerem um 
melhor serviço à sociedade e atingirem a finalidade para a qual foram criadas 
(ANDRADE e CRUZOALDO MARIA, 2015). 

  

É importante ressaltar ainda que o sucesso do planejamento estratégico depende em grande 

medida da participação dos funcionários e do alinhamento de toda a organização com as metas 

e objetivos traçados (SOUZA, 2010, apud COUTO, DUTRA, CONCEIÇÃO et al., 2016). Embora esse 

seja uma tarefa, inicialmente, do nível hierárquico mais alto, na prática a responsabilidade pela 

execução do planejamento não é apenas dos gestores, mas de todos que compõem a 

organização (BAZZAZ; GRINYER, 1981, apud CASTELLO BRANCO, 2014). 

 Não existe consenso quanto às etapas de um planejamento estratégico. No entanto, 

Souza (2010) apud Couto, Dutra, Conceição (2016) lista um sequência que pode vir a ser 

adotado. Neste trabalho, nos deteremos à fase inicial, onde se deve definir a missão (o motivo 

pelo qual existe), a visão (a direção que deseja seguir) e os valores (princípios que a norteiam) 

da organização. Além disso, é importante que os ambientes interno e externo da organização 
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sejam analisados por meio de um levantamento de seus pontos fortes e fracos (aspectos 

internos), oportunidades e ameaças (aspectos externos). 

 Em seguida, como segunda fase, é realizado o processo de construção de cenários que, 

dentre outras vantagens, auxilia a organização a se preparar para o futuro desconhecimento 

(SOUZA, 2010, apud COUTO, DUTRA, CONCEIÇÃO et al., 2016). 

 

2.2 Planejamento Estratégico no Setor Público 

 

 As organizações públicas possuem objetivo diferente das organizações privadas. No 

setor público tem-se o Estado voltado para o interesse público, sem intuito de lucratividade e 

com estabilidade empregatícia, enquanto que no setor privado o que existe é o interesse 

empresarial, objetivando o lucro e com alta rotatividade de seus trabalhadores (MARCONI, 1997; 

UCHITELLE, BATTENBERG III; KOCHAN, 2007, apud CASTELLO BRANCO, 2014). 

 Além disso, as organizações do setor público possuem nos recursos públicos sua fonte de 

sobrevivência devendo, portanto, ter suas ações pautadas na legislação (ANDRADE e 

CRUZOALDO MARIA, 2015).  

Ademais, o alto grau de formalismo, legalismo e rigidez das práticas rotineiras das 
organizações públicas acarretam uma dinâmica mais lenta em relação às 
organizações privadas, pois o seu negócio é prover ou contratar por meio de 
serviços, em geral não lucrativos, funções obrigatórias que têm para com a 
população ou governo (MARIN, 2012, apud CASTELLO BRANCO, 2014). 

 

Dessa forma, em uma organização pública, como a Câmara Municipal de Várzea, o 

Planejamento Estratégico, surge como uma ferramenta de direcionamento de esforços, onde 

são definidas e organizadas todas as prioridades, impedindo que a Organização trabalhe de 

forma improvisada, levando em consideração os ambientes interno e externo. 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa do tipo Observação Participante, de abordagem qualitativa e 

de caráter exploratório, com o objetivo de fazer uso da análise SWOT e análise de macro 

ambiente como forma de nortear o planejamento estratégico no alcance dos objetivos da 

Câmara Municipal de Várzea. 
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 Correia (1999) apud Mónico, Alfres, Castro et al (2017) define observação participante 

como sendo aquela em que o investigador torna-se parte do instrumento de pesquisa, estando 

ele em contato direto, frequente e contínuo com os atores sociais que fazem parte do ambiente 

estudado. 

O método da Observação Participante é especialmente apropriado para estudos 
exploratórios, estudos descritivos e estudos que visam a generalização de teorias 
interpretativas. Habitualmente recorre-se à Observação Participante com o 
propósito de elaborar, após cada sessão de observação, descrições “qualitativas”, 
de tipo “narrativo” [...] que permitem obter informação relevante para a 
investigação em causa [...] (Mónico, Alfres, Castro et alI, 2017). 

  

Sendo assim, cada sessão de observação era registrada e discutida de maneira a retirar as 

informações necessárias para a formulação de um plano estratégico básico que considerasse 

possíveis cenários e fosse feita a Análise SWOT.  

 Dessa forma, levando em consideração as especificidades de uma Casa Legislativa, foi 

feito levantamento documental, cuja fonte era de domínio público (Leis e Resolução), para que 

fosse possível compreender suas funções, atribuições e competências, bem como sua estrutura 

administrativa. Tal ação se fez necessária entendendo que para a elaboração de um plano 

estratégico eficaz, cabe ao que planeja considerar a organização interna da instituição e sua 

relação com o ambiente externo. 

 

3.1 Ambiente de pesquisa 

 

3.1.1 A Organização 

 

3.1.1.1 Funções, atribuições e competências 

 

A Câmara Municipal é responsável por exercer o Poder Legislativo no âmbito municipal, 

sendo composta de Vereadores eleitos, pelo sistema proporcional, para representarem o povo 

em um mandato de quatro anos (Lei Orgânica Municipal). 

Suas ações são ditadas por instrumentos legislativos (leis, portarias, decretos, etc.) nada 

podendo ser realizado fora do que prevê a lei, conforme princípio da Legalidade (CF/88, art. 37). 

É de sua competência o que disciplina a CF/88, art. 30, e a Lei Orgânica Municipal, art. 31. 

Sendo assim, a Câmara tem quatro funções básicas: 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

172 
1. Legislativa – basicamente é dada por elaborar, analisar, propor alterações, discutir, votar, 

aprovar ou rejeitar leis de interesses da coletividade, que podem ter sido propostas tanto 

pelos vereadores quanto pelo Prefeito, ou ainda projetos de iniciativa popular. 

2. Fiscalizadora – sendo sua responsabilidade fiscalizar os atos promovidos pela 

Administração Pública municipal, seja ela direta ou indireta. Função assegurada pela 

CF/88, art. 31. 

3. Administrativa – administrando seu próprio orçamento público, bem como todas as 

providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 

4. Julgar – ficando responsável por julgar o prefeito e o vice-prefeito por crime de 

responsabilidade, inclusive os próprios vereadores e Presidente da Câmara em casos de 

irregularidades. Aqui cabe ressaltar também a análise e julgamento das contas do 

Executivo Municipal, considerando parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. 

 

 Internamente é composta por órgãos (Quadro 1) que, dentro do que lhes cabe, são 

responsáveis pelo funcionamento geral da Casa Legislativa, a saber: 

 

QUADRO 1 – ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 

ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES 

Plenário 

Órgão deliberativo e soberano da Câmara 
Municipal, constituído pela presença dos 
Vereadores em exercício, que se reunirão no 
recinto de sua Sede, com número legal de 
Vereadores presentes. 

Comissões 
Permanentes 

Economia, Finanças, 
Orçamento e 

Fiscalização (Coefi) 

É da competência do grupo avaliar matérias 
como peças orçamentárias, opinar sobre 
Prestação de Contas do Prefeito, bem como 
analisar as demais de caráter financeiro. 

Educação, Cultura, 
Esporte, Bem Estar 

Social, Ecologia e Defesa 
do Cidadão (Coeds) 

Compete a essa Comissão pronunciar-se 
sobre todos os assuntos concernentes à 
Educação, Saúde e Meio Ambiente, 
analisando matérias referentes à educação, 
ensino, arte, cultura, patrimônio histórico, 
concessão de subvenção ou qualquer outro 
tipo de ajuda a instituições privadas, dentre 
outras situações previstas no Regimento 
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Interno da Câmara. 

Legislação, Justiça e 
Redação (Colejur) 

É de sua competência manifestar-se sobre 
matérias o mérito de todos os assuntos 
entregues à sua apreciação, bem como o seu 
aspecto constitucional, legal ou jurídico, 
gramatical e lógico, quando solicitado o seu 
parecer por imposição regimental ou por 
deliberação do Plenário. 

Comissões 
Temporárias 

Especiais 

Destinam à elaboração e apreciação de 
estudos sobre problemas municipais e, à 
tomada de posição da Câmara em outros 
assuntos de reconhecida relevância, inclusive 
participação em congressos. 

De inquérito 
Destinam-se a examinar irregularidades ou 
fato determinado e por prazo certo, que se 
inclua na competência municipal. 

De representações 
Representa a Câmara em atos externos, de 
caráter social e civil. 

De investigações e 
processantes 

Apurar infrações político-administrativas do 
Prefeito e dos Vereadores; 

Promover aplicação de procedimentos 
instaurados em face de denúncia contra 
Vereador; 

Promover processo de destituição dos 
membros da Mesa Diretora. 

Representativas Atua durante o recesso parlamentar. 

Mesa Diretora 

Composta pelo Presidente, 1º Secretário e 2º 
Secretário e, sob orientação da Presidência, 
deve dirigir os trabalhos em plenário; 

Propor projetos de lei dentro do que 
disciplina o inciso II, art. 49, do Regimento 
Interno da Câmara, dentre outras atribuições 
previstas no mesmo artigo. 

Secretaria Administrativa 
Responsável pela execução de todas as 
atividades administrativas de apoio aos 
trabalhos do Legislativo. 

Tesouraria Órgão responsável por toda a movimentação 
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financeira dos recursos do Poder Legislativo, 
disciplinadas pelo art. 94 do Regimento 
Interno.  

Fonte: Elaboração próprio com informações retiradas do Regimento Interno da Câmara – Resolução nº 002/2015, de 
16 de Novembro de 2015. 

 

3.1.1.2 Estrutura organizacional e administrativa 

 

A Câmara Municipal, no que diz respeito a sua estrutura organizacional e funcional, é 

composta por atividades administrativas e financeiras que servem de apoio às atividades de 

cunho político-parlamentares, segundo Lei Municipal nº 003/2013, em seu Art. 2º (Quadro 2). 

 

QUADRO 2 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL 

ÓRGÃO CARGOS FUNÇÕES BÁSICAS 

Gabinete da 
Presidência 

Chefe de Gabinete da 
Presidência 

Assegurar o bom desempenho da 
Presidência da Mesa Diretora, 
organizando todos os trabalhos da 
mesma no atender e no decorrer das 
sessões, conjuntamente com o Diretor 
de Secretaria agilizando a elaboração de 
Projetos, Emendas e Resoluções, 
entregar documentos e correspondência 
da Câmara junto aos vereadores, em 
qualquer localidade do território 
municipal. 

Diretoria 
Administrativa 

Diretor de Secretaria 

Coordenar os trabalhos de portaria e 
recepção, realizar o atendimento, 
controle e cadastramento de ligações 
telefônicas, desempenhar suas 
atividades conforme orientação da 
Presidência, coordenar as atividades 
administrativas da Câmara. 

Diretor de Atendimento 
e Segurança 

Organizar o acesso do público junto ao 
plenário da Câmara Municipal, manter a 
ordem, evitando atividades que inflijam o 
Regimento Interno desta Casa 
Legislativa. 

Diretor de Serviços Controle da organização interna da 
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Gerais

Diretoria 
Financeira 

Diretor de Tesouraria

Fonte: Elaboração própria com informações retiradas da Lei Municipal nº 003/2013, de 12 de abril de 2013.
 
Para melhor visualização da estrutura administra

instituição (Figura 1), considerando não apenas os servidores e vereadores que atuam 

diariamente nas dependências da organização, mas a população. 

 

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA

 
Fonte: Elaboração própria
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Gerais cantina, a manutenção da limpeza, 
preparar e servir aos vereadores café, 
água e lanches durante as sessões e tudo 
o mais que for pertinente ao cargo, 
conforme orientação do Presidente da 
Câmara. 

Diretor de Tesouraria 

Realizar a abertura de contas, assinar 
cheques conjuntamente com o 
presidente da Câmara, controlar receitas 
e despesas, preparar toda a 
documentação para a elaboração dos 
balancetes mensais, manter o caixa em 
ordem e sempre atualizado.

Fonte: Elaboração própria com informações retiradas da Lei Municipal nº 003/2013, de 12 de abril de 2013.

Para melhor visualização da estrutura administrativa, foi elaborado organograma da 

instituição (Figura 1), considerando não apenas os servidores e vereadores que atuam 

diariamente nas dependências da organização, mas a população.  

ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA

Elaboração própria 
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cantina, a manutenção da limpeza, 
preparar e servir aos vereadores café, 
água e lanches durante as sessões e tudo 

pertinente ao cargo, 
conforme orientação do Presidente da 

Realizar a abertura de contas, assinar 
cheques conjuntamente com o 
presidente da Câmara, controlar receitas 
e despesas, preparar toda a 
documentação para a elaboração dos 
balancetes mensais, manter o caixa em 
ordem e sempre atualizado. 

Fonte: Elaboração própria com informações retiradas da Lei Municipal nº 003/2013, de 12 de abril de 2013. 

tiva, foi elaborado organograma da 

instituição (Figura 1), considerando não apenas os servidores e vereadores que atuam 

ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
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Quanto ao seu orçamento, como foi possível observar, a Câmara Municipal tem 

autonomia para fixar suas despesas e estimar sua receita. Tal documento é elaborado em 

formato de Resolução pela Assessoria Contábil conjuntamente com a Diretoria Financeira. Uma 

vez aprovada em Plenário, é devidamente encaminhada ao Poder Executivo municipal que a 

insere na Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 Feito o levantamento documental, a análise dos dados foi feita de maneira qualitativa e 

os instrumentos utilizados foram a Análise SWOT e a Análise Macroeconómica. As análises 

foram realizadas considerando essas ferramentas basilares para que os servidores e legisladores 

tenham claro não apenas o que possuem de força e fraqueza, mas também possam observar 

quais as possíveis ameaças, oportunidades, por meio da Análise SWOT, e cenários que se 

apresentam, realizando a Analise Macroeconômica. Nesta última é importante ressaltar que as 

variáveis analisadas dizem respeito a atuação  

  

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Missão, Visão e Valores 

 

 Para a definição da missão, visão e valores (Quadro 3) foi feita de maneira colaborativa 

com os legisladores que expressaram não apenas como enxergavam a Câmara Municipal quanto 

a sua atuação (missão), mas também como percebiam e/ou almejavam para a Casa Legislativa 

(visão). Os momentos foram importantes para a inserção das informações na 1ª edição da Carta 

de Serviços ao Cidadão elaborada por uma das autoras desse trabalho e divulgada na página 

social da Câmara Municipal. 

QUADRO 3 – MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO 

Legislar e fiscalizar com responsabilidade e 
transparência, sendo canal de ligação entre a 
população e o Poder Público municipal, 
garantindo o exercício da cidadania. 

VISÃO 

Ser referência de gestão pública no âmbito 
do Poder Legislativo no Vale do Sabugi, 
incentivando a participação da população e 
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valorizando seus servidores.

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade, Eficiência, Ética, Transparência, 
Probidade, Cordialidade, Responsabili

                                                      Fonte: Elaboração própria

 Com essas informações definidas, é possível direcionar as ações legislativas, 

considerando as demandas locais, com um modelo de gestão mais eficiência. Ressalta

que é de suma importância que legisladores e servidores tenham conhecimento sobre a missão, 

visão e valores da organização para que todos compartilhem da mesma percepção dos objetivos 

que se desejam alcançar. 

4.2 PERSPECTIVA ANALÍTICA 

 

4.2.1 Análise Interna 

 

 O ambiente interno da Câmara foi observado à atuação dos servidores e a estrutura 

organizacional/Administrativa (Quadro 4). 

 

QUADRO

 Aspectos Favoráveis

 PONTOS FORTES

● Espaço físico climatizado e 
organizado;

● Transmissão online das 
sessões;

● Autonomia na 
administração do 
orçamento público;

● Servidores engajados com o 
desempenho de suas 
atividades.
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valorizando seus servidores. 

VALORES 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade, Eficiência, Ética, Transparência, 
Probidade, Cordialidade, Responsabilidade. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Com essas informações definidas, é possível direcionar as ações legislativas, 

considerando as demandas locais, com um modelo de gestão mais eficiência. Ressalta

que é de suma importância que legisladores e servidores tenham conhecimento sobre a missão, 

visão e valores da organização para que todos compartilhem da mesma percepção dos objetivos 

 

O ambiente interno da Câmara foi observado à atuação dos servidores e a estrutura 

organizacional/Administrativa (Quadro 4).  

QUADRO 4 – ANÁLISE SWOT (ASPECTOS INTERNOS) 

Aspectos Favoráveis Aspectos desfavoráveis

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Espaço físico climatizado e 
organizado; 

Transmissão online das 
sessões; 

Autonomia na 
administração do 
orçamento público; 

Servidores engajados com o 
desempenho de suas 
atividades. 

● Ausência de servidores 
efetivos, portanto, 
rotatividade de média a 
baixa; 

● Inexistência de sistema de 
arquivamento dos 
documentos; 

● Canais de comunicação com 
a população limitados;

● Falta de realização de 
capacitação com os 
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Com essas informações definidas, é possível direcionar as ações legislativas, 

considerando as demandas locais, com um modelo de gestão mais eficiência. Ressalta-se ainda 

que é de suma importância que legisladores e servidores tenham conhecimento sobre a missão, 

visão e valores da organização para que todos compartilhem da mesma percepção dos objetivos 

O ambiente interno da Câmara foi observado à atuação dos servidores e a estrutura 

Aspectos desfavoráveis 

PONTOS FRACOS 

Ausência de servidores 
efetivos, portanto, 
rotatividade de média a 

Inexistência de sistema de 
arquivamento dos 

 

Canais de comunicação com 
a população limitados; 

Falta de realização de 
capacitação com os 
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servidores. 

        Fonte: Elaboração própria 
 
 No que diz respeito ao funcionalismo, foi possível perceber que todos eles exercem sua 

função de maneira comprometida, engajados em realizar suas atividades de maneira eficiência, 

atendendo a população de maneira cordial e solícita. No entanto, todos estão alocados como 

cargos comissionados, ou seja, na troca de Presidente (a cada dois anos) todos os servidores 

tendem a ser substituídos. Essa realidade pode ser analisada de maneira desfavorável, uma vez 

que a cada nova eleição de Presidente um servidor experiente pode ser substituído por outro 

que deverá passar os primeiro meses se adaptando ao novo cargo. Cabe dizer ainda que o novo 

servidor não tem capacitação formal para a execução das novas atividades, embora, 

atualmente, um servidor tenha elaborado um Manual de Procedimentos contendo os principais 

processos da Câmara. 

 Quanto à estrutura organizacional, por se tratar de uma instituição do Setor Público, as 

responsabilidades de cada servidor e legislador, tem suas funções e atribuição bem definidas 

por força de instrumento legal, seja Lei ou Resolução, com a obrigatoriedade de quatro sessões 

mensais que são realizadas quinzenalmente. Tem autonomia orçamentária e administrativa, 

podendo, então, atuar com maior liberdade para o alcance de seus objetivos. No entanto, foi 

possível perceber que os canais de comunicação são limitados (apenas telefone) e sempre que 

um cidadão ou mesmo legislador tem necessidade de solicitar um documento deve ter em mãos 

informações que nem sempre estão completas. Isso se dá, principalmente, pela falta de um 

sistema de catalogação dos documentos que são apenas organizados em pastas. A busca, 

portanto, torna-se lenta e cheia de entraves onde o servidor dispende grande parte do seu 

tempo em serviço para encontrar o documento solicitado, por vezes, atrasando outros 

processos em razão da procura. 
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4.2.2 Análise Externa 

 

O ambiente externo da Câmara pode ser analisado a partir de dois ângulos: 

administrativo e legislativo. Ao analisar o âmbito administrativo, são apresentadas duas esferas 

do ambiente organizacional o Ambiente Geral, onde estão as

tecnologias, e tendo ênfase na economia. A outra esfera que surge é o Ambiente Operacional, 

que inclui os fornecedores e cidadãos.

Diante disso serão expostas oportunidades e ameaças (Quadro 5) que têm influência 

sobre o ambiente externo. 

 

QUADRO 5 

 Aspectos Favoráveis

 OPORTUNIDADES

● Emendas Parlamentares;
● Aumento da transparência 

por meio das mídias sociais;
● Participação popular.

        Fonte: Elaboração própria 
 
 Foi possível ser verificado que o uso das mídias sociais e a participação popular podem 

ser grandes aliadas da Câmara nos quesitos transparência e legislação assertiva. Isso ocorre ao 

ser considerado que as mídias sociais demonstram ser um instrumento adeq

dos trabalhos do legislativo e ainda podem, nas plataformas corretas, permitir a participação 

popular mesmo pela internet.  

 No entanto, como a Casa Legislativa depende de repasse financeiro externo, está sujeita 

a alterações pouco previsíveis. Por entanto, deve planejar cuidadosamente suas ações, mas sem 

perder de vista o atendimento das demandas da sociedade.

 

4.2.3 Cenários 

  

 A análise de cenários consiste na análise do ambiente externo, onde são consideradas 

todas as variáveis qualitativas e/ou quantitativas que possam estar ocorrendo ou que ocorrerão. 
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O ambiente externo da Câmara pode ser analisado a partir de dois ângulos: 

administrativo e legislativo. Ao analisar o âmbito administrativo, são apresentadas duas esferas 

do ambiente organizacional o Ambiente Geral, onde estão as leis estaduais/federais, sociedade, 

tecnologias, e tendo ênfase na economia. A outra esfera que surge é o Ambiente Operacional, 

que inclui os fornecedores e cidadãos. 

Diante disso serão expostas oportunidades e ameaças (Quadro 5) que têm influência 

QUADRO 5 – ANÁLISE SWOT (ASPECTOS EXTERNOS) 

Aspectos Favoráveis Aspectos desfavoráveis

OPORTUNIDADES AMEÇAS

Emendas Parlamentares; 
Aumento da transparência 
por meio das mídias sociais; 
Participação popular. 

● Elevação das situações
risco financeiro;

● Forças politicas contrárias;
● Legislação deficitária.

Foi possível ser verificado que o uso das mídias sociais e a participação popular podem 

ser grandes aliadas da Câmara nos quesitos transparência e legislação assertiva. Isso ocorre ao 

ser considerado que as mídias sociais demonstram ser um instrumento adeq

dos trabalhos do legislativo e ainda podem, nas plataformas corretas, permitir a participação 

No entanto, como a Casa Legislativa depende de repasse financeiro externo, está sujeita 

síveis. Por entanto, deve planejar cuidadosamente suas ações, mas sem 

perder de vista o atendimento das demandas da sociedade. 

A análise de cenários consiste na análise do ambiente externo, onde são consideradas 

qualitativas e/ou quantitativas que possam estar ocorrendo ou que ocorrerão. 
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O ambiente externo da Câmara pode ser analisado a partir de dois ângulos: 

administrativo e legislativo. Ao analisar o âmbito administrativo, são apresentadas duas esferas 

leis estaduais/federais, sociedade, 

tecnologias, e tendo ênfase na economia. A outra esfera que surge é o Ambiente Operacional, 

Diante disso serão expostas oportunidades e ameaças (Quadro 5) que têm influência 

Aspectos desfavoráveis 

AMEÇAS 

Elevação das situações de 
risco financeiro; 
Forças politicas contrárias; 
Legislação deficitária. 

Foi possível ser verificado que o uso das mídias sociais e a participação popular podem 

ser grandes aliadas da Câmara nos quesitos transparência e legislação assertiva. Isso ocorre ao 

ser considerado que as mídias sociais demonstram ser um instrumento adequado de divulgação 

dos trabalhos do legislativo e ainda podem, nas plataformas corretas, permitir a participação 

No entanto, como a Casa Legislativa depende de repasse financeiro externo, está sujeita 

síveis. Por entanto, deve planejar cuidadosamente suas ações, mas sem 

A análise de cenários consiste na análise do ambiente externo, onde são consideradas 

qualitativas e/ou quantitativas que possam estar ocorrendo ou que ocorrerão. 
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Assim, por meio dessa observação detalhada de cada variável e seu impacto para a Câmara 

Municipal será possível estabelecer cenários, onde, cada variável será intensamente debatida 

para minimizar as ameaças através de ações, e identificar as oportunidades. 

 

QUADRO 6 – ANÁLISE MACRO AMBIENTAL 

ANÁLISE MACRO AMBIENTAL 

Variáveis Indicadores Projeções Oportunidades Ameaças Ações 

Econômicas 
Arrecadação 
de Imposto 
de Renda e IPI 

Instabilidade 
econômica 
nacional 

----- 

Redução do 
Fundo de 
Participação 
dos 
Municípios 

Análise 
financeira de 
maneira a 
verificar 
possíveis 
pontos de 
corte de 
gastos para 
garantir 
estabilidade.  

Tecnológicas 

Número de 
acessos ao 
site da 
Câmara 

Tornar o site 
da Câmara 
conhecido da 
população e 
fonte 
primária de 
pesquisa 
legislativa 

Transparência 
em redes 
sociais 

Uso 
incorreto 
das 
informações 
passadas 

Garantir 
informações 
claras e 
diretas 
constanteme
nte revisadas 
e atualizadas. 

Tempo 
decorrido 
para a 
localização de 
um 
documento a 
partir do 
momento de 
sua 
solicitação. 

Acesso ao 
acervo físico 
de maneira 
otimizada por 
meio de 
softwares 
para a 
organização 
dos arquivos 

Promover o 
acesso online 
do cidadão ao 
acervo 
documental 
(leis, 
requerimentos, 
resoluções, etc) 

Sistemas 
informatiza
dos estão 
sujeitos a 
hackers que 
podem 
roubar 
informações 

Aplicar 
sistemas de 
segurança 
confiável que 
possibilidade 
maior 
seguridade 
das 
informações. 

Social 

Participação 
popular nas 
sessões (lista 
de 
presença/audi
ência nas 
transmissões 

Promover a 
participação 
efetiva da 
população 
nas sessões, 
comentando, 
indagado e 

Tornar as 
sessões mais 
dinâmicas e 
atrativas para a 
população. 

Resistência 
da 
população 
em 
participar 

- Realização 
reuniões nas 
Comunidades 
Rurais, de 
maneira a 
incluí-las na 
pauta 
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online) sugerindo 

mudança 
e/ou pautas 
de discussão  

legislativa; 

- Ampla 
divulgação 
dos meios de 
participação 
popular; 

- Realização 
de Audiências 
Públicas. 

Demográfico 
Crescimento 
demográfico 

Várzea é um 
município que 
está em 
desenvolvime
nto e sua 
população 
tende a 
crescer 

Sociedade 
participativa e 
diversificada 

Aumento do 
risco de 
criminalidad
e 

Promover 
conjuntament
e com o Poder 
Executivo 
municipal 
políticas 
públicas que 
contribuam 
para a 
segurança do 
município.  

Fonte: Elaboração própria 
 
 Os cenários levaram em consideração não apenas o ambiente externo isoladamente, mas 

também sua interação com a Câmara, principalmente no que diz respeito à população que 

constantemente busca a Casa Legislativa para obter informações e sua participação no processo 

legislativo. Além disso, na análise dos cenários, foi necessário observar o que havia sido 

percebido na análise SWOT, fazendo projeções de como as situações poderiam afetar os 

trabalhos da organização. A partir desse ponto é possível definir ações como o intuito de 

proteger a entidade ou mesmo desenvolvê-la/aperfeiçoá-la. 

 

4.3 Estratégia organizacional 

 

A organização está em um ciclo de estabilidade, possui um espaço físico adequado, 

transmissão online das sessões o que complementa ao cumprimento das leis de transparência e 

acesso à informação.  

Oliveira (2007) classifica as estratégias organizacionais em quatro tipos: Estratégia de 

Sobrevivência, Estratégia de Manutenção, Estratégia de Crescimento e Estratégia de 

desenvolvimento. Para o autor, cada organização pode escolher a que melhor se adequa a sua 
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realizada e a mistura dessas estratégias devem aproveitar o máximo de oportunidades 

possíveis. Levando isso em consideração, a postura estratégica que da Câmara, embora não 

institucionalizada, se apresenta na forma de manutenção, pois a Câmara Municipal de Várzea 

como em órgão legislativo do município não possui concorrência, apenas identifica as 

necessidades, oportunidades e ameaças do ambiente.  

No entanto poderia estar focada em uma estratégia de crescimento no que diz respeito à 

participação mais ativa no município, tomando a iniciativa na elaboração de Políticas Públicas e 

otimização dos canais de comunicação, aumentando o número de pessoas alcançadas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Estratégico é um instrumento fundamental para garantir maior eficácia e 

eficiência administrativa na gestão pública e imprimir uma cultura de monitoramento e 

fiscalização do executivo. Como o objetivo último das organizações do Setor Público não é o 

lucro, mas sim o bem-estar social, o Planejamento Estratégico é uma ferramenta indispensável 

para que o foco seja mantido e esse objetivo alcançado de maneira sistemática até sua 

consolidação. 

A Câmara Municipal não faz uso efetivo de um plano estratégico que guie os legisladores 

e servidores, estando sujeita a crises financeiras, de pessoal ou mesmo confusão quando se 

trata da elaboração de Políticas Públicas condizentes à realidade local e fiscalização das 

atividades do Poder Executivo municipal. 

A realização da Análise SWOT revelou que atualmente a Câmara Municipal conta com 

servidores engajados e estrutura administrativa organizada. Aliado a isso, está a autonomia 

orçamentária que possibilita maior liberdade de ações dos legisladores definirem, observando a 

análise em questão, a possibilidade de implementação de sistema de catalogação documental – 

com vistas a otimizar a busca por documentos antigos e recentes, possibilitando eficiência no 

serviço de prestação de informações à população;  realizações de Audiência Públicas com a 

população. Esse será o local de ouvir a comunidade e identificar as reais necessidades a serem 

atendidas. Ao tomar o conhecimento disso, os legisladores poderão alinhar as Políticas Públicas, 

juntamente com a Gestão municipal, que causarão maior impacto positivo no município, bem 

como aquelas de impacto menor, mas que necessitam serem elaboradas. Assim, a Câmera 

poderá se posicionar estrategicamente para o alcance da viabilização dessas Políticas; transmitir 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

183 
informações relevantes à população por meio das transmissões online – o que também pode ser 

visto como forma de educar a população politicamente e aumentar a credibilidade da instituição 

fazendo uso de canais mais variados de comunicação. 

A Análise Macro ambiental, por sua vez, permite que os integrantes da Câmara tenham 

uma visão geral de possíveis ameaças e oportunidades, no que diz respeito a sua relação com o 

ambiente externo. As ações propostas a cada uma das variáveis foram elencadas levando em 

consideração o que seria possível de ser realizado, diante daquilo que foi observado. Os cenários 

podem ser usados como forma de medidas contingenciais ou inseridos em um plano estratégico 

elaborado pelos próprios legisladores. Isso irá possibilitar que a Câmara tenha maior liberdade 

de ações e não fique enrijecida em caso de algo adverso aconteça. 

Este plano poderá ser aprimorado ao longo de sua implementação. Com a participação 

de todos os parlamentares, funcionários e comunidade, havendo possibilidades de se evoluir 

gradativamente para atingir de forma completa todos os objetivos traçados. Proporciona e 

garante que, independente da gestão que esteja à frente da Casa, não se perca o foco principal 

desta proposta, buscando constantemente a excelência na representação do cidadão. Uma 

Câmara Municipal forte e representativa se faz - indispensavelmente - com a participação de 

todos. 
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Capítulo 11 

POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

NO MUNICIPIO DE PATOS-PB 
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RESUMO 
 
O programa Bolsa Família articula a transferência de renda para a implementação de programas 
complementares, com o intuito de promover o desenvolvimento humano e a autonomia dos 
beneficiários. No município de Patos-PB, o Programa Bolsa Família (PBF) possui cerca de 10.366 
beneficiários inseridos, há uma demanda bem maior de inscritos no CadÚnico que ainda 
aguardam sua inserção no programa. Esse trabalho tem por objetivo geral avaliar o 
monitoramento das ações complementares do Programa Bolsa Família no Município de Patos-
PB. Para tanto foi realizada pesquisa documental e bibliográfica, como também pesquisa de 
campo a partir de entrevistas semiestruturadas com atores governamentais e beneficiários. A 
pesquisa qualitativa se mostrou mais adequada para a construção deste trabalho, seguindo o 
método do estudo de caso. Sendo um dos maiores desafios das políticas públicas, o 
monitoramento é tido como o exame contínuo de processos, produtos, resultados e impactos 
das ações realizadas na implementação, e a análise mostra que muitas ações previstas ainda não 
são oferecidas, limitando-se a oficinas de aperfeiçoamento, não sendo verificado um 
monitoramento consistente do programa no município. Considerando-se que a expectativa de 
inclusão social está ligada ao acesso às políticas públicas, a oferta e o acompanhamento destas 
ações pelas esferas governamentais, são essenciais para o combate à pobreza e à fome, 
contribuindo para as chamadas portas de saída do Programa Bolsa Família, o que ainda 
apresenta desafios em seu processo de implementação. 
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Implementação. Monitoramento. Ações 
Complementares. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A política social e a proteção social estão associadas às necessidades que os indivíduos 

possuem de segurança familiar e individual, sendo satisfeitas com a intervenção de atores 

públicos e privados. As transferências de renda significaram um importante mecanismo de alivio 

da pobreza para muitas famílias que viviam em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade 

social. 

 Na Inglaterra, no século XVI, conforme Coelho (2009, p. 75), foi criada a Lei dos Pobres 

que “proporcionou auxílio financeiro às pessoas indigentes e incapazes de garantir o seu 

sustento com o próprio trabalho”. Porém essa lei foi criticada por diversos intelectuais liberais 

da época, que acreditavam que seria um agravante do problema da pobreza do que um alívio, 

pois perpetuava uma dependência dos indivíduos em relação ao Estado. Todos concordavam 

que essa lei era contrária ao principio da independência dos indivíduos em uma sociedade. Para 

Costin (2010, p. 11), ”acreditava-se que auxílios pecuniários dissociados de esforço pessoal 

levariam a dependência e a acomodação do ser humano”. Alegando-se que ao invés de ajuda em 

dinheiro, dever-se-ia combater o desemprego.  

 Muitas vezes as causas da pobreza são a falta de empenho e de esperança em um futuro 

melhor, como também expectativas pouco ambiciosas em melhorar de vida e sair da pobreza e 

vulnerabilidade social, um programa como o bolsa família pode vir a ser negativo a longo prazo, 

levando os beneficiários ao comodismo. Segundo Soares e Satyro (2009, p.19), “ao acostumar 

as pessoas a viver da caridade do Estado, o PBF as induziria a se empenharem menos na 

superação da pobreza por seus próprios meios, e levaria ao aprofundamento, no longo prazo, 

da própria pobreza no país.” . 

 Os Programas Sociais são implantados, visando reduzir as desigualdades sociais, dando 

direitos básicos como saúde, educação e alimentação. O Programa Bolsa Família foi implantado 

pelo governo federal, com a perspectiva de combater a pobreza e a fome no país. Esses 

beneficiários são selecionados através do CADÚNICO que é um cadastro único e está 

regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. A partir de 2003, o Cadastro 

Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de 

famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão 
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dos benefícios, conforme o MDS (2017). 

 Para Alcântara (2014, p. 1009), “a renda monetária, recebida através do Programa Bolsa 

Família, pode criar e ampliar espaços pessoais de liberdade dos sujeitos, tranzendo-lhes, 

consequentemente, mais possibilidades de autonomia da vida em geral.” A tranferência de 

renda do PBF aumenta a responsabilidade de cada individuo, conferindo-lhe uma certa 

autonomia, trazendo para esses beneficiários a experiência de uma renda regular e a 

possibilidade de um planejamento e a formação de economias para gastos maiores. Com esse 

programa diminuiu o sentimento de desamparo, fazendo com que esses beneficiários ganhem 

segurança em saber que ao final do mês suas necessidades básicas serão supridas, pelo menos 

em parte. 

 Na concepção de Santos e Magalhães (2012, p. 1216) a perspectiva de inclusão social 

incorporada ao PBF busca ultrapassar a distribuição de benefícios monetários, avançando em 

direção a estratégias voltadas à emancipação das famílias pobres. Há pouco envolvimento das 

esferas estaduais e municipais na oferta destes programas, pois ainda é pouco expressiva a 

integração do PBF com outras políticas públicas. Neste contexto, surge a seguinte questão: 

Como estão sendo monitoradas as ações complementares oferecidas aos beneficiários para que 

saiam da informalidade e consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza? 

 Para a Política Nacional de Assistência Social - PNAS (2004) o desenvolvimento do 

processo de implementaçãoé necessário para que o programa disponha de recursos suficientes; 

que a política implementada tenha um embasamento teórico adequado em relação ao problema 

e a sua solução; haja uma só agência implementadora ou baixo nível de dependência entre elas; 

exista completa compreensão dos objetivos a serem atingidos, bem como das tarefas a serem 

realizadas e ocorra aprimorada comunicação entre os elementos envolvidos no programa. 

 É importante a elaboração e a implementação de instrumentos de monitoramento e 

avaliação que possibilitem mensurar a eficiência e a eficácia das ações previstas nos Planos de 

Assistência Social, o acompanhamento, a transparência, a realização de estudos, pesquisas, 

diagnósticos e a avaliação do sistema. Segundo Bueno e Carloto (2015, p. 15), nos últimos anos, 

tanto os governantes têm reconhecido a necessidade de avaliar e monitorar as políticas 

públicas, como também a sociedade civil tem percebido estes instrumentos que podem facilitar 

a transparência e a responsabilização.  

 O municipio de Patos-PB possui uma população de cerca de 107.790 habitantes, estando 

inseridos no PBF 10.318 beneficiários, que receberam um beneficio médio de R$ 147,00 neste 
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mês de outubro/2017. Possui quatro Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) onde 

essas famílias são acompanhadas e ainda a Secretaria de Desenvolvimento Social que atende e 

cadastra essas famílias no Cadastro Único do governo federal. Patos é um dos maiores 

municípios da Paraíba, com ênfase ao comércio e a indústria, responsáveis pela geração de 

emprego, renda e tributos, que mantêm as ações de governo municipal. 

Devido ao PBF ser um programa que atende as famílias de baixa renda, será feita uma 

análise do acompanhamento da efetividade dessa política pública redistributiva no município de 

Patos, buscando descobrir as causas que levam os beneficiários a optar por não saírem da 

informalidade ou não procurarem outro meio de suprir suas necessidades, identificando quais as 

alternativas de especialização oferecidas pelos órgãos responsáveis para que essas famílias 

mudem de situação. 

Partindo-se da problemática elegida para o estudo, a pesquisa apresenta o seguinte 

objetivo geral que é: Avaliar o monitoramento das ações complementares do Programa Bolsa 

Família no Município de Patos-PB. E como objetivos específicos: Caracterizar o Programa Bolsa 

Família no município de Patos-PB; Descrever a Implementação do PBF no município de Patos/PB; 

Identificar as ações complementares oferecidas aos beneficiários para que consigam superar a 

situação de vulnerabilidade e pobreza e; Compreender como está sendo feito o monitoramento 

das ações complementares com seus avanços e desafios.  

Para Secchi ( 2013, p. 56) “a importância de estudar a fase de implementação está na 

possibilidade de visualizar, [...], os obstáculos e as falhas que costumam acometer essa fase do 

processo nas diversas áreas da política pública”. Segundo RUA (2009, p. 108/111), a avaliação é 

centrada na mensuração dos fenômenos analisados, seguem em direção as formas de 

resultados, evoluindo para um julgamento tanto quanto a sua eficácia quanto a sua eficiência, 

incluindo também a sua efetividade, sustentabilidade e demais aspectos. Enquanto “o 

monitoramento é o exame continuo de processos, produtos, resultados e impactos das ações 

realizadas”. A avaliação pode ser usada ou não para subsidiar a tomada de decisões, o 

monitoramento sempre terá de ter essa aplicação. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

As sociedades recorrem à política ou para construir consensos ou para controlar os 

conflitos existentes. Segundo Costin (2010), o Estado é a instância que organiza a sociedade 
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numa determinada estrutura de poder, a Administração Pública, formada por órgãos e pessoas 

que trabalham contratadas pelo Estado, operacionaliza suas decisões na forma de prestação de 

serviços públicos, fiscalização, regulação e exercício de funções de soberania. Neste contexto, o 

Estado usa de um de seus poderes para a implementação de políticas públicas, alocando 

recursos, previstos em orçamentos, para o fornecimento de bens ou serviços públicos; 

distribuindo rendas través de programas de transferênciasde renda a populações carentes; 

também estabilizando a economia, utilizando instrumentos que visam promover o emprego e 

combater a inflação. 

 A implantação de políticas públicas no país vem com o intuito de assegurar aos cidadãos 

os direitos concedidos em nossa Constituição Federal. Essas políticas são implantadas através de 

um conjunto de programas e ações desenvolvidas pelo poder público. O Estado tem por função 

promover o bem estar social, e é através das políticas públicas que essa função pode ser 

alcançada. Para Leal et al (2014, p. 17): (...) uma simples decisão administrativa não basta para ser 

política pública. É necessário que haja um conjunto de decisões interligadas ou 

interdependentes, ações em parceria. Segundo Secchi (2011, p. 02) “uma política pública possui 

dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um problema público.” 

 A identificação das demandas da sociedade é o primeiro passo para a formulação dessas 

políticas públicas, depois de feito esse diagnóstico, são criados programas e projetos 

correspondentes com as demandas identificadas, para serem postas em prática pelo governo. 

Para Souza (2006, p.26) a formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Muitas políticas públicas são 

utilizadas como meio para arrecadação de votos, porém, a maioria alcança os resultados 

propostos. 

 Matias-Pereira (2012, p. 204/225) nos descreve que as políticas públicas se apresentam 

como um elenco de disposições, medidas e procedimentos que espelham a orientação política 

do Estado e regulam as atividades governamentais no que dizem respeito às tarefas de 

interesse público. [...] Onde as políticas sociais são tidas como ações que determinam o padrão 

de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em principio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico. 

 Na concepção de Procopiuck (2013, p. 139). “a função específica de uma política pública é 
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prover orientações normativas, guiadas por valores e por finalidades, para a elaboração de 

estratégias, programas e planos que procuram adequar meios para atingir determinados fins”. 

Com a identificação das políticas públicas que deveriam ser aplicadas, facilitou a análise dos 

níveis de eficiência e eficácia dos resultados dessas políticas.  

 Neste contexto, a política pública apresenta situações-problemas que devem ser 

analisadas e implementadas, como: uma agenda que define os contornos, os envolvidos e as 

estratégias para enfrentar essa situação; atores que apresentam, interpretam e que devem 

responder a situação-problema; quais serão os recursos afetados por esta situação e quais as 

instituições que podem lidar com a mesma; e finalmente, os níveis de governo que serão 

encarregados de lidar com essa situação-problema. 

 Após a explanação do que são politicas públicas será conceituado o ciclo de politicas 

públicas e destacada sua implementação, como também o monitoramento, fase em que é 

possível tomar decisões sobre a eficácia e a efetividade da politica pública posta em prática. 

 

2.1 Ciclo das Políticas Públicas 

 

 O ciclo de políticas públicas é muito utilizado como meio para explicar como essa política 

é concebida, escolhida, executada e avaliada. PROCOPIUCK (2013, p. 158), define ciclo de 

políticas públicas como: uma sequência funcional de atividades que começa com a identificação 

de um problema e definição de uma agenda para tratá-lo, segue com a execução de soluções 

julgadas mais adequadas e, finalmente, é concluído com a avaliação para corrigir os rumos da 

continuidade ou para decidir pela conclusão da política pública. 

 Secchi (2013, p. 43) define ciclo de políticas públicas como “um esquema de visualização 

e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e 

interdependentes”. Neste contexto o ciclo de políticas públicas é apresentado em sete fases 

que são: Identificação do problema; Formação da agenda; Formulação de alternativas; Tomada 

de decisão; Implementação da política pública; Avaliação da política pública; Extinção da política 

pública.   

 Na visão de Rua (2009, p. 37), “o ciclo de políticas é uma abordagem para o estudo das 

políticas públicas que identifica fases sequenciais e interativas-iterativas no processo de 

produção de uma política”. Tendo como fases: Formação da agenda; Formação das alternativas; 
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A tomada de decisão; A implementação, onde é acompanhada pelo monitoramento e, a última 

fase, é a Avaliação. 

 O ciclo de políticas públicas é considerado um modelo de análise de grande utilidade, 

favorecendo a organização das ideias e contribuindo para que, embora complexas, as políticas 

públicas sejam explicadas. A análise de políticas públicas tem como foco tanto o planejamento 

como a política em sí, visando interpretar as causas e as consequências das ações do governo.   

 Na sequência, falaremos sobre a Implementação, uma das fases do ciclo das políticas 

públicas, que será analisada nesta pesquisa, onde estudar esta fase do ciclo significa à 

visualização de erros anteriores a tomada de decisões, visando detectar problemas mal 

formulados e objetivos mal traçados.  

 

2.1.1 Implementação das Políticas Públicas 

 

 Para Rua (2009, p.94), “a implementação, compreende o conjunto dos eventos e 

atividades que acontecem após a definição das diretrizes de uma política, que incluem tanto o 

esforço para administrá-la, como seus substantivos impactos sobre pessoas e eventos”. Com 

isso, a implementação tem por objetivo fazer uma política sair do papel e ter seu funcionamento 

efetivado. É na implementação que as decisões, inicialmente tomadas, deixam de ser intenções 

e passam a ser intervenção na realidade, onde é acompanhada pelo monitoramento. Esse 

monitoramento também acompanha a Avaliação onde se destina a subsidiar as decisões quanto 

aos ajustes necessários para que os objetivos sejam obtidos. 

 A implementação da política pública vai depender de servidores que estabeleçam e 

gerenciem as ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Atores não 

governamentais também podem participar dessa implementação. Temos esta fase como o 

momento em que o planejamento e a escolha são transformados em atos, em prática. O 

planejamento ligado à organização é transformado em ação e são direcionados recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos para executar a política proposta. Segundo 

BATISTA (2012), a montagem de uma equipe multidisplinar é importante para que as suas 

diferentes competências sejam agregadas em um empenho pelos melhores resultados. 

 Secchi (2013, p. 55), “a fase de Implementação sucede a tomada de decisão e antecede 

os primeiros esforços avaliativos. É nesse arco temporal que são produzidos os resultados 
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concretos da política pública”. Na visão do autor o modelo top-down (de cima para baixo) é 

caracterizado pela separação clara entre o momento de tomada de decisão e o de 

implementação, em fases consecutivas; enquanto isso, no modelo bottom-up (de baixo para 

cima) caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes de atores em auto-organizar e 

modelar a implementação de políticas públicas. 

 Matias-Pereira (2012, p. 215/216), nos diz que o Enfoque top down aborda o porquê de 

certas políticas serem bem sucedidas e outras não, em síntese, para que essa política seja 

implementada de maneira adequada deve-se atender a algumas pré-condições, como tempo 

adequado e recursos suficientes sejam colocados a disposição do programa; haja uma única 

agência de implementação que não dependa de outras ou, se outras agências estiverem 

envolvidas, que as relações de dependencia sejam pequenas em número e importância; haja 

entendimento completo e consentimento acerca dos objetivos a serem atingidos e que haja 

perfeita comunicação e coordenação entre os vários elementos envolvidos no programa . Já no 

Enfoque bottom-up a implementação é apenas a continuação da formulação, isto é, possui 

distintas perspectivas de análise como organizacional, processual, comportamental e políticos.  

 Na visão de Howlett et al. (2013, p. 179), “os esforços, os conhecimentos e os recursos 

empregados para traduzir as decisões políticas em ação compreendem o estágio de 

implementação do ciclo político. [...] Para que uma política funcione, há de se alocar fundos, 

designar pessoas e desenvolver regras de como proceder.” 

 No conceito de Rua (2009, p. 101), “o acompanhamento, o monitoramento e o controle 

das políticas devem incluir, também: o tipo de política e arena política; o contexto inter e 

intraorganizacional dentro do qual ocorre a implementação; e o mundo externo sobre o qual a 

política deverá exercer o seu impacto”. Com isso, a implementação identifica os problemas a 

serem resolvidos, os objetivos a serem alcançados e as estruturas de execução. Enquanto isso, o 

monitoramento é tido como o exame contínuo de processos, produtos, resultados e impactos 

das ações realizadas na implementação. 

 Na concepção de SOUSA (2013, p. 04): o monitoramento tem o propósito de subsidiar a 

gestão dos programas com informações tempestivas, simples e em quantidade adequada para a 

tomada de decisão. E a Avaliação tem o propósito de subsidiar a gestão dos programas com 

informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos do programa, 

levantadas nas pesquisas de avaliação. 

 Rua (2009, p.112) diz que “o monitoramento é uma ferramenta de gestão interativa e 
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proativa, que utiliza informações com a profundidade necessária para a sua finalidade”. E a 

avaliação formal permite julgar processos, produtos, efeitos ou impactos de políticas, 

programas ou projetos políticos.  

 De acordo com o Programa Nacional de Assistencia Social - PNAS (2004, p. 55), é 

necessária: a elaboração e implementação de planos de monitoramento e avaliação e pela 

criação de um sistema oficial de informação que possibilitem: a mensuração da eficiência e da 

eficácia das ações previstas nos Planos de Assistência Social; a transparência, o 

acompanhamento; a avaliação do sistema e a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos a 

fim de contribuir para a formulação da política pelas três esferas do governo. 

 O monitoramento diferencia-se do acompanhamento, pois o monitoramento tem como 

finalidade otimizar a gestão, obtendo mais eficácia, eficiência e dependendo de seu alcance a 

efetividade. Enquanto o acompanhamento se caracteriza pelas atividades de 

supervisãofiscalização, correspondendo as atividades de registro e documentação do processo 

de implementação. 

 Com o intuito de mostrar que um sistema de informação integrado é uma ferramenta 

eficiente para o monitoramento dessas políticas, auxiliando na avaliação de maneira mais eficaz, 

é que se propõe a construção de um sistema de informação eficiente, que permita o 

monitoramento e a avaliação dos impactos dos benefícios, programas, serviços e projetos que 

tem como objetivo o enfrentamento da pobreza, agilizando as ações e a utilização de recursos, 

com isso, favorecendo uma gestão otimizada e o controle social. 

 Ainda segundo Bueno e Carloto (2015, p.14), a expansão da avaliação também se deu 

porque os organismos internacionais de financiamento, como o Banco Mundial, passaram a 

exigi-la como condição para o repasse dos recursos, impondo, a partir de então os clássicos 

termos de eficiência, eficácia e efetividade. 

 Os mecanismos de monitoramento e avaliação, mesmo que representem a necessidade 

de um controle e de prestação de contas, capacitam o cidadão ao controle sobre as ações do 

governo, respondendo a pressão da sociedade sobre a transparência dessas ações. Nota-se um 

constrangimento visível e explicito nas autoridades quanto à avaliação dos programas, por se 

sentirem ameaçados caso haja divulgação de resultados inexpressivos, gastos desnecessários e 

práticas indesejáveis.  

 O desenvolvimento de sistemáticas específicas de avaliação e monitoramento para o 

incremento da resolutividade das ações, da qualidade dos serviços e dos processos de trabalho 
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na área da assistência social, da gestão e do controle; é um dos objetivos especificados no PNAS 

(2004, p.58), resultando numa produção de conhecimentos e informações para gestores, 

usuários, conselheiros, entidades e trabalhadores. 

  A avaliação deve ser realizada em todos os ciclos, contribuindo para o sucesso da ação, é 

uma fonte de aprendizado para a produção de melhores resultados, pode-se controlar e 

supervisionar a realização da política, o que possibilita a correção de possíveis falhas para maior 

efetivação. Inclui-se também a análise do desempenho e dos resultados do projeto.  

 
3 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

  

O Programa Bolsa Família é tido como a principal política pública de transferência de 

renda do país, tendo como principais objetivos a superação da fome e da pobreza. Foi instituído 

pelo governo federal através da lei nº 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5. 209/2004 

e posteriormente pelo Decreto nº 6.157/2007. O Programa é gerenciado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (MDS) e beneficia famílias pobres ou que vivam 

em extrema pobreza.  

 O Bolsa Família pauta-se na articulação de três dimensões essenciais (BRASIL, 2017): (a) 

Promoção do alivio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de renda a família; (b) 

Reforço ao exercício de direitos sociais básicos, na área de educação e saúde, contribui para que 

as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; (c) Coordenação de programas 

complementares, que tem por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os 

beneficiários do Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

Através das informações inseridas no Cadastro Único (CADÚNICO) é que essas famílias são 

consideradas aptas a serem beneficiárias do Programa Bolsa Família do MDS. 

 De acordo com MDS (2017), o Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em 

situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi utilizado um limite de renda para definir esses 

dois patamares. Assim, podem fazer parte do Programa: (1) Todas as famílias com renda por 

pessoa de até R$ 85,00 mensais;  (2) Famílias com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00 

mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.  

 O Programa ainda possui dois tipos de benefícios, que é o Benefício Básico no valor de 

R$ 85,00 (Pago apenas a famílias extremamente pobres com renda mensal por pessoa de até R$ 

85,00) e o Benefício Variável que pode conter até cinco componentes por família:  
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I - Benefício Variável Vinculado à Criança ou ao Adolescente de 0 a 15 anos, no valor de R$ 39,00. 

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa. É exigida frequência escolar das 

crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos de idade. 

II - Benefício Variável Vinculado à Gestante, também no valor R$ 39,00. Pago às famílias com 

renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que tenham grávidas em sua composição. São 

repassadas nove parcelas mensais.  

III - Benefício Variável Vinculado à Nutriz, no valor de R$ 39,00. Pago às famílias com renda 

mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses em sua 

composição, para reforçar a alimentação do bebê. São seis parcelas mensais.  

IV - Benefício Variável Vinculado ao Adolescente com idade entre 16 e 17 anos, no valor de R$ 

46,00 (até dois por família), pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, 

onde é exigida frequência escolar dos adolescentes.  

V - Benefício para Superação da Extrema Pobreza, em valor calculado individualmente para cada 

família, pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 85,00, 

mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do Programa. 

 Os tipos e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da 

composição (número de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família 

beneficiária, esse valor recebido por mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no 

Programa Bolsa Família. 

 Na Paraíba, segundo dados do MDS (2017) cerca de 811.601 famílias estão inseridas no 

Cadastro Único, sendo que, destas 483.456 estão inseridas no PBF, tendo sido transferido o 

valor de R$ 94.912.230,00 no mês de Julho de 2017, com valor médio de R$ 196,32 por família 

beneficiada. No município de Patos, que possui cerca de 107.790 habitantes, segundo dados do 

(IBGE, 2017), onde é considerada uma cidade de grande porte, o MDS (2017) nos diz que há cerca 

de 17.501 famílias inseridas no Cadastro Único, destas 10.318 famílias são beneficiárias do PBF, 

onde foram transferidos neste mês de outubro de 2017, a quantia de 1.516.794,00, com valor 

médio do benefício no valor de R$ 147,00 por família beneficiada. Ainda segundo o MDS (2017) o 

município está próximo da meta de atendimento do programa, já que a cobertura do programa 

é de 98,56% em relação à estimativa de famílias pobres no município.  
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4 METODOLOGIA  

 

 Segundo Gil (2002, p. 17), “pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. 

(...) a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a 

adequada formulação do problema até a satisfatória apresentação dos resultados”. 

  Quanto à abordagem a pesquisa qualitativa se mostrou mais adequada para a construção 

deste trabalho, visto que a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial, 

segundo DESLANDES et al. ( 2007, p. 63), e cuja origem dos dados incluem observação, 

entrevistas, questionários, documentos, e impressões/reações dos sujeitos pesquisados (DIAS e 

SILVA, 2010).  

  Quanto ao tipo a pesquisa é descritiva e o material utilizado para o fornecimento de 

dados nas pesquisas bibliográficas é constituído basicamente por livros e revistas impressos em 

papel ou veiculados por meio eletrônico (GIL, 2002, p. 88). A pesquisa bibliográfica é tida como 

um apanhado de todos os trabalhos acadêmicos sobre o tema e são importantes por 

fornecerem dados atuais e relevantes. Neste trabalho foram utilizados livros, revistas da área, 

artigos, relatórios dos órgãos governamentais envolvidos no programa como do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Politica 

Nacional de Assistencia Social (PNAS); BRASIL- Portal da Transparência. 

   Quanto ao método, segue-se o estudo de caso, descrito por Dias e Silva (2010, p. 47) como 

uma investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. Pela sua importância, o trabalho de campo deve ser feito a partir de referenciais 

teóricos e de aspectos operacionais. Neste caso a pesquisa trata da implementação do PBF no 

município de Patos-PB e o monitoramento das ações complementares do programa. 

  Para a coleta das informações, utilizou-se de entrevistas com os responsáveis pelo 

Programa Bolsa Família – PBF no município e os beneficiários, especificamente os seguintes 

sujeitos de pesquisa: 01 coordenadora do programa; 04 coordenadoras dos CRAS no município 

de Patos/PB; 12 beneficiários inseridos no programa. Camâra (2013) nos afirma que “no caso de 

entrevistas, elas serão transcritas e a sua reunião constituirá o corpus da pesquisa, sendo 

necessário obedecer às regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade, 

pertinência e exclusividade”. Para realização das entrevistas foram elaborados roteiros de 
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entrevista para cada perfil de entrevistado: gestão, coordenação do CRAS e beneficiários, 

conforme apêndice. 

 Para a análise dos resultados de pesquisa, foi adotada a análise de conteúdo, geralmente 

utilizada na pesquisa qualitativa. Segundo Campos (2004), compreendida como um conjunto de 

técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento. A 

escolha do método tem que ser adequada, com o intuito de proporcionar a exploração dos 

dados em todas as suas possibilidades e riqueza de detalhes, envolvendo ainterpretação do 

pesquisador a partir da percepção dos sujeitos, onde “é preciso que o cientista os interprete, 

isto é, seja capaz de expor seu verdadeiro significado e compreender as ilações mais amplas que 

podem conter” (LAKATOS, 2000, p.48). 

  Foram entrevistadas as Coordenadoras dos quatro Centros de Referência em Assistência 

Social (CRAS) do municipio de Patos, localizados nos bairros do Belo Horizonte, São Sebastião, 

Monte Castelo e Morro. Todas as coordenadoras está há cerca de dez meses nos cargos, onde 

suas principais atribuições é viabilizar o trabalho sistêmico da equipe, organizar reuniões, 

encaminhamentos e processos dos beneficiários; executar e planejar serviços dentro do 

equipamento, fazer projetos para serem executados dentro do serviço; articular, acompanhar e 

avaliar os processos de implementação dos programas, serviços e projetos operacionalizados 

dentro da unidade e coordenar os trabalhos. As coordenadoras possuem formação em Serviço 

Social, porém não exercem essa função dentro das unidades e sim funções administrativas. 

Também foi feita uma entrevista com a Gestora do CadÚnico e do Programa Bolsa Família no 

município de Patos/PB, a mesma está a dez meses no cargo e não possui formação superior, 

apenas o ensino médio. 

 O município possui cerca de 10.318 beneficiários do programa Bolsa Família, e as 

entrevistasrealizadas com doze beneficiárias do sexo feminino se deu por acessibilidade, 

considerando a significância da percepção do grupo de beneficiáriosda problemática analisada, 

não em termos quantitativos, mas qualitativos. 

  

5 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE PATOS/PB 

 

 O programa Bolsa família é caracterizado pela transferência direta de renda a famílias 

extremamente pobres ou pobres, identificadas no CADÚNICO. O município de Patos possui 

cerca de 10.318 famílias beneficiadas, esses beneficiários correspondem a cerca de 24,84% da 
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população do município. Sendo que destas 1.654 estariam em situação de extrema pobreza se 

não estivessem inseridas no programa. A cobertura é de 98,56% com relação às famílias pobres 

atendidas pelo programa, estando o município próximo da meta de atendimento do programa. 

O município deve manter o foco na atualização do cadastro dos beneficiários, a taxa de 

atualização cadastral é de 72,40%, enquanto a média nacional é de 73,16%, isto significa que o 

cadastro do seu município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias 

cadastradas pertence ao público alvo (MDS, 2017). A seguir, apresenta-se o Quadro 1, que 

mostra o histórico dos repasses financeiros realizados ao Município de Patos. 

 

Quadro 1 - Histórico do que foi repassado nos últimos doze meses ao município de Patos 

MÊS QUANTIDADE DE FAMILIAS VALOR 
OUTUBRO/2017 10.318 R$ 1.516.794,00 
SETEMBRO/2017 10.199 R$ 1.496.438,00 

AGOSTO/2017 10.287 R$ 1. 503.740,00 
JULHO/2017 9.573 R$ 1.416.165,00 
JUNHO/2017 9.896 R$ 1. 453.040,00 
MAIO/2017 9.950 R$ 1.441.555,00 
ABRIL/2017 10.084 R$ 1.424.648,00 

MARÇO/2017 10.215 R$ 1.419.060,00 
FEVEREIRO/2017 10.284 R$ 1.438.713,00 

JANEIRO/2017 10.232 R$ 1. 416.322,00 
DEZEMBRO/2016 10.483 R$ 1.477.888,00 
NOVEMBRO/2016 10.572 R$ 1. 552.590,00 

Fonte: MDS (2017) 

 

 Como pudemos observar no quadro acima, houve uma variação no número de 

beneficiários durante três meses do ano de 2017, consequentemente o valor transferido 

também foi reduzido. Observa-se também que o número de beneficiários vem sendo reduzido 

desde o mês de novembro de 2016, tendo redução em alguns meses e voltando a subir até o 

mês de outubro.  Segundo o MDS (2017) todos os meses o Ministério do Desenvolvimento Social 

tem realizado um cruzamento de informações com diversas bases de dados do governo federal. 

Com isso, é possível visualizar as pessoas que não estão atendendo aos critérios do programa. 

No total, mais de 4,4 milhões famílias saíram do programa para dar lugar a quem realmente mais 

precisa. 

 Os CRAS do município de Patos, localizados nos bairros do Belo Horizonte, São 

Sebastião, Monte Castelo e Morro, atendem cerca de 100 a 200 famílias por mês em suas 
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unidades. Há mais famílias cadastradas, porém esse número corresponde aos atendimentos, são 

famílias que estão em acompanhamento por conta das condicionalidades do programa bolsa 

família ou que vão apenas em busca de informações ou se cadastrar para receberem outros 

benefícios sociais que são oferecidos, que são divididos em Benefícios Eventuais como o Aluguel 

Social, Auxílio Funeral e Auxilio Natalidade e os Benefícios Permanentes como o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC).  

 Cada CRAS possui uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, 

psicopedagogas, psicóloga e técnica de ensino médio do Serviço Único de Assistência Social 

(SUAS), que compõem do Serviço de Proteção e Atendimento Integral as Família (PAIF); 

também possui uma equipe do Serviço de Convivência que é formado por pedagogos, 

orientadora educacional e facilitadores para as atividades das oficinas oferecidas aos filhos dos 

beneficiários, como dança, balé, teatro, música e cultura. 

 Estão previstas para o ano de 2018 cursos em parceria com o SEBRAE, destinado 

exclusivamente aos beneficiários do Programa Bolsa Família, colocando em prática as ações 

complementares previstas no programa. Foi constatado que em nenhum dos CRAS acontecem 

ações complementares que possam ajudar os beneficiários a sair da pobreza e da 

vulnerabilidade. Não são oferecidos cursos de capacitação, no máximo, algumas oficinas com 

temas que são sugeridos pelos beneficiários, como: educação financeira, doceira ou de 

salgados, pois a maioria não pode trabalhar fora de casa, por ter filhos pequenos ou por ter 

pouca escolaridade.  

 O perfil dos beneficiários é composto exclusivamente por mulheres, com idade entre 25 e 

52 anos; sendo que 10 são casadas, uma separada e uma que possuía uma união estável; a 

maioria das beneficiárias, em número de 08, possui o ensino fundamental incompleto, 01 o 

ensino fundamental completo e três concluíram o ensino médio. Das entrevistadas 07 possuem 

de 01 a 02 filhos, 04 possuem de 03 a 04 filhos e apenas 01 possui 11 filhos. Quanto ao número de 

filhos inseridos no programa, 09 possuem de 01 a 02 filhos inseridos, 02 possuem três filhos 

inseridos e apenas uma beneficiária não possui mais nenhum filho inserido no programa bolsa 

família por terem completado a idade, porém a mesma continua recebendo o Benefício de 

Prestação Continuada – BPC no valor de R$ 85,00. Quanto ao tempo de recebimento do 

benefício, sendo que 01 beneficiária está a apenas 04 meses, 01 beneficiária está a dois anos, 03 

beneficiárias estão a 03 anos, 02 recebem a 04 anos, 01 beneficiária recebe a 05 anos e 04 

beneficiárias estão a mais de 10 anos no programa e recebem o benefício.  
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 As beneficiárias em sua totalidade não possuem nenhuma ocupação formal, são do lar e 

algumas ainda fazem trabalhos informais, como artesanato e esporádicos como faxina e serviço 

de babá. A maioria nunca teve oportunidade de arranjar um emprego formal por falta de 

escolaridade e alguma especialização para o mercado de trabalho, apenas uma teve a carteira 

assinada, mas não está mais no emprego. 

 

5.1 Monitoramento: avanços e desafios na implementação 

  

Quando uma família entra no programa, assume um compromisso juntamente com o 

poder público para garantir o acesso das crianças e adolescentes até 17 anos a saúde e a 

educação. Tendo como compromissos, que são conhecidos como condicionalidades: vacinar, 

pesar e medir as crianças de zero a seis anos em seu PSF; as gestantes precisam fazer o pré-

natal; crianças e adolescentes de 07 a 15 anos devem ter freqüência escolar de, no mínimo, 85% e 

adolescentes de 16 a 17 anos devem ter frequência escolar de, no mínimo, 75%.  

 No acompanhamento de uma das condicionalidades que é a educação, 74,17% das 

crianças e adolescentes tiveram sua frequência escolar informada, essa informação deve ser 

bimensal, sendo cinco coletas durante o ano, neste último período, ficou abaixo da média 

nacional que é de 91,07%, sendo que o município possui um acompanhamento razoável, com 

relação à média nacional, no quesito educação. 

 Na condicionalidade acompanhamento da saúde o município conseguiu acompanhar 

cerca de 51,87% das famílias inseridas no programa, bem abaixo da média nacional que é de 

72,76%. Isto nos mostra que o município possui um acompanhamento da agenda muito baixo, 

devendo haver uma articulação entre os gestores municipais da saúde e do PBF para que sejam 

feitas ações de esclarecimentos e orientação para todos os atores envolvidos neste 

monitoramento na área de saúde, como os agentes de saúde e toda a equipe do PSF. O 

acompanhamento das famílias pela Assistência social foca no descumprimento das 

condicionalidades do programa. 

 Os recursos utilizados para fazer o acompanhamento das famílias giram em torno das 

visitas e dos planos de acompanhamento e encaminhamento para os programas habituais feitos 

no próprio CRAS, também tem o caderno do MDS e instrumentos criados pelos técnicos da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. A seleção para as reuniões de condicionalidades são 

feitas após a convocação dos beneficiários que estão em descumprimento das 
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condicionalidades, através de uma lista que vem da secretaria de Desenvolvimento Social a cada 

dois meses para os CRAS. Essas reuniões podem se estender por até seis meses e deve ter a 

participação da beneficiária, onde é assinada uma lista de presença e enviada à secretaria. A 

atualização dos cadastros deve ser feita a cada dois anos ou quando houver alguma alteração 

no núcleo familiar que resulte na alteração do beneficio. 

 As ações de monitoramento são feitas através da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Segundo a Gestora, o monitoramento é feito através de toda informação que vem do sistema da 

educação e da saúde que são interligados com o sistema da assistencia social. A avaliação do 

programa é feita através de filtros (relatórios) que são retirados todos os meses no sistema do 

MDS, onde são enviadas mensagens de onde tem que melhorar, pois o municipio tem metas a 

cumprir, tem que alcançar a média estadual. A importância do monitoramento está em alcançar 

as metas. O monitoramento e a avaliação atuais ainda tem muito que melhorar e é bem 

complexo, são muitas famílias em Patos e existem mais famílias que precisam e não estão 

inseridas no programa,o municipio ainda não zerou essa fila, segundo a Gestora. Quando 

acontece de não coincidir as informações prestadas com a realidade, há uma visita da assistente 

social do PBF da secretaria, como também da equipe dos CRAS. Como nos afirma Rua (2009, p. 

112) sobre a importância do monitoramento. 

Todo mês eu faço um relatório, entro num sistema do MDS e baixo tudo que foi 
feito aqui na secretaria e cadastro único, tudo que foi feito na saúde, tudo que 
foi feito na educação, eu vejo. (Gestora do CADÚNICO e PBF). 
 

 Quando foi perguntado as coordenadoras dos CRAS, se o bolsa família precisaria receber 

alguma alteração apenas uma falou que, em sua opinião, estava bom. As demais coordenadoras 

responderam que os pais deveriam contribuir de alguma forma com a sociedade, por exemplo, 

prestando algum tipo de serviço, não só mandando o filho para a escola; deveria haver uma 

articulação para também educar os pais e não só os filhos; o programa deveria oferecer 

capacitações para que os beneficiários consigam enfrentar o mercado de trabalho; também 

deveria aumenta a fiscalização com o aumento da quantidade de profissionais que fazem esse 

trabalho, para que pessoas que não se enquadrem nas condicionalidades continuem recebendo 

o benefício e burlando a lei. A gestora do programa concordou que precisa ser mudado e vai ser 

mudado, já há várias discussões em conferências e capacitações sobre as mudanças que devem 

ser feitas, que serão a partir do cadastro do CadÚnico. Secchi (2011, p. 02) nos diz que as 

politicas públicas possuem dois elementos: a intencionalidade pública e a resposta a um 
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problema público. 

Acredita que o programa não precisa mudar em nada, do jeito que está tá bom. 
(Coordenadora do CRAS 3). 
 
O programa precisa sim ser reformulado, a longo prazo o  programa deveria dar 
condições da família sobreviver além do bolsa família, com capacitações para que 
esses beneficiários possam enfrentar o mercado de trabalho, seja de forma 
autônoma ou formal (Coordenadora do CRAS 1). 
 
Deveria ter uma articulação com os pais, ter uma forma mais rigorosa, uma forma 
em que os pais também pudessem ser educados, não só os filhos. (Coordendora 
do CRAS 2). 
 
Sim, no sentido que o filho não fosse só pra escola, mas os pais contribuissem de 
alguma forma pra sociedade em algum aspecto, por exemplo, prestando serviço 
no CRAS ou na escola (Coordenadora do CRAS 4). 

  
Foi citado pelas coordenadoras que a maioria das famílias atendidas pelo PBF não 

possuem renda formal, e constatado através das entrevistas com as beneficiárias.  

A grande maioria não tem nenhum tipo de renda formal, muito difilmente você 
irá encontrar alguma família que tenha renda formal e ainda esteja inclusa no 
programa. (coordenadora do CRAS 1). 
 
Quando aparece alguma faxina eu faço. Nunca trabalhei de carteira assinada. 
(Beneficiária). 
 
Trabalho em casa, faço artesanato e faço algumas faxinas (Beneficiária).  

 

Quanto à possibilidade de arranjar um emprego formal e sair do programa, as opiniões 

ficaram divididas; algumas aceitariam o emprego e se desligariam do programa, dando lugar a 

outros beneficiários que estivessem precisando; porém a maioria falou que não aceitaria o 

emprego formal, para não sair do programa. Assim como afirma Costin (2010) que auxilios 

pecuniários dissociados de esforço pessoal levariam a dependência e a acomodação. 

Eu sairia com certeza do bolsa familia, pois queria um trabalho mesmo. 
(Beneficiária). 
 
Com certeza eu sairia do bolsa familia, daria a vaga pra quem tava precisando 
mais (Beneficiária). 
 
Mesmo que eu arranjasse um emprego formal, eu não sairia do bolsa familia, só 
se fosse cortada mesmo (Beneficiária). 
 
Não queria o emprego de jeito nenhum, se não vou perder o bolsa família. 
(Beneficiária). 
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 O Programa Progredir, foi lançado este ano pelo governo federal, reúne ações de 

incentivo ao empreendedorismo, qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho; 

ainda não será implementado no municipio de Patos, está sendo feito estudos e ainda tem 

pessoal insuficiente para que esse programa possa ser instalado no municipio. Com relação a 

aceitar a linha de financiamento para abrir seu próprio negócio e sair do programa, também as 

opiniões foram divididas: algumas beneficiarias falaram que não aceitariam devido aos altos 

juros cobrados e temiam que o crédito concedido não fosse suficiente para abrir o negócio que 

se pretendiam; outras por não serem empreendedoras; outras falaram que aceitariam e sairiam 

do programa; as demais falaram que aceitariam a ajuda financeira, abririam seu pequeno 

negócio, porém não deixariam o programa. Como foi citado por Soares e Satyro (2009) ao 

acostumar as pessoas a viver da caridade do Estado, o bolsa família as induziria a se 

empenharem menos na superação da pobreza.  

 Outro assunto abordado nas reuniões é a possível finitude do beneficio, porém se torna 

difícil cobrar desses beneficiários que se preparem para ficar sem o beneficio se não lhes é 

oferecido uma contra partida, como cursos profissionalizantes, para que ele deixe a situação de 

pobreza. Porém, se houvesse o oferecimento desses cursos, esses beneficiários poderiam 

mudar de ideia e aceitar o emprego formal, deixando assim, a situação de vulnerabilidade e 

pobreza. 

 
Ainda não há essas ações complementares no município, [...] a questão de 
cursos profisisonalizantes, fizemos uma parceria com o Sebrae, exclusivamente 
para o público do bolsa família que procuram essa capacitação, porém só pra o 
ano que vem.  (Gestora do PBF). 
 
Nunca deram esses cursos, no CRAS nunca foi oferecido. Por isso, não participei 
(Beneficiária). 
 
Nunca participei e não sei se teve. Só me disseram que ia ter cursos nos CRAS e 
que me avisariam, mas nunca recebi uma comunicação.  (Beneficiária). 

  
 Segundo a Gestora do PBF no município, as portas estão se fechando para aqueles que 

não precisam do benefício e não se enquadram no perfil, e que devem ser excluídos do 

programa. Porque a meta do governo é reduzir cada vez mais o número de beneficiários, onde 

só ficará quem realmente necessita do benefício e se adequa ao perfil do programa. Para 

ALCÂNTARA (2014, p. 1009), o Programa Bolsa Familia possibilita autonomia na vida dos 

beneficiários. 
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 As equipes que cuidam das condicionalidades e da inserção de novos beneficiários no 

programa são formadas pelos profissionais da secretaria de desenvolvimento social e pela 

equipe do CRAS, que, juntamente com a assistente social da secretaria de desenvolvimento 

social, constatam a veracidade das informações prestadas no momento do cadastro. Porém a 

maioria das beneficiárias nunca recebeu a visita desses profissionais, nem quando fizeram o 

cadastro; apenas as beneficiárias que estão frequentando as reuniões de condicionalidades é 

que foram visitadas por estas equipes. Os maiores desafios encontrados pelos profissionais é a 

sazonalidade dessas famílias, a maioria mora em casa alugada, dificultando as visitas; falta de 

informação aos beneficiários, sobre seus direitos e deveres e outros programas que eles podem 

se cadastrar; quadro insuficiente de profissionais para que consigam atender a demanda de 

famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza no municipio. Conforme nos afirma BATISTA 

(2012) que deve-se fazer a montagem de uma equipe capaz de alcançar os resultados esperados. 

Como pudemos observar, há uma vontade de muitos beneficiários de saírem da 

dependência da renda do bolsa família e sobreviverem mais dignamente, porém não é oferecida 

aos mesmos alguma forma de capacitação, mostrando uma falha na gestão do programa no 

municipio e não do beneficiário como total responsável pela situação de desemprego. Há ainda 

uma parcela significativa de beneficiários que, não procuram alguma capacitação profisisonal, 

mesmo para trabalhar na informalidade e sair dessa dependência. 

 A Gestora do PBF no município de Patos informou que está articulando ações para trazer 

cursos profissionalizantes para esses beneficiários, como também há uma conscientização aos 

usuários que eles não devem viver exclusivamente do bolsa familia e quem não se encaixa no 

perfil deve deixar o programa. Também há articulações de ações por parte da coordenação dos 

CRAS para que sejam trazidas alternativas para que esse beneficiários atendidos nas unidades 

possam se capacitar e deixar a condição de pobreza ou extrema pobreza.  

As coordenadoras acolhem sugestões dos beneficiários e organizam palestras e oficinas 

que atendam essas sugestões, como a de apresentar bancos que oferecem micro crédito para 

micro empreendedor abrirem ou melhorarem seus negócios, aqueles beneficiários que vendem 

produtos de catalógos, como perfumes e cosméticos. Promovem oficinas, comotambém fazem 

o aconselhamento e indicações de cursos para que essas pessoas procurem essa capacitação 

fora dos CRAS. Nota-se que a gestão do programa no municipio, até o presente momento, não 

havia dado certa prioridade a essas ações que constam no programa. Deixando sob a 

responsabilidade dos CRAS essa implementação de forma indireta de ações complementares.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise de como as ações 

complementares do Programa Bolsa Familia do Governo Federal estão sendo implementadas no 

municipio de Patos-PB. Além disso, foi possível contextualizar essa política pública e seus 

principais atores, através de recursos didáticos diversos. 

 Essas políticas públicas procuram equilibrar as diferenças provenientes das 

desigualdades sociais e má distribuição de renda em nosso país. O programa Bolsa Família se 

mostra eficiente para a maioria dos beneficiários que estão em situação de pobreza e 

vulnerabilidade, pois lhes deu um poder aquisitivo que antes eles não possuiam.  

 O objetivo desse trabalho foi analisar o monitoramento dessas ações, porém, pôde-se 

constatar problemas na implementação das mesmas, cabendo aos gestores disponibilizar aos 

beneficiários esse meio de ajudá-los a sair da situação de vulnerabilidade e pobreza. Com essa 

falta de oportunidade de se capacitar, pode está sendo criado pessoas acomodadas e que 

fiquem apenas esperando o beneficio entrar na conta.  

 Podemos concluir que o Programa Bolsa Família cumpre seu papel em proporcionar o 

acesso dos filhos dos beneficários a saúde e a educação, cumprindo as condicinalidades do 

programa. No entanto, os pais beneficiários não estão conseguindo cumprir a terceira 

condicionalidade que é a participação em programas complementares, que tem por objetivo o 

desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários do Bolsa Família consigam superar 

a situação de vulnerabilidade e pobreza.  

Ficou constatado que essas ações complementares não estão sendo oferecidas de forma 

direta a esses individuos no município de Patos, e sim de forma indireta, o oferecimento de 

oficinas de aperfeiçoamento e a orientação dadaas beneficiárias pelas coordenações dos CRAS 

para que possam ir a procura de alguma ocupação que possam exercer em seu domicilio, por 

conta da dificuldade de trabalharem fora e da pouca escolaridade. Onde cabe a equipe dar essa 

contrapartida aos beneficiários, embora alguns alegaram que não aceitariam o emprego formal, 

pra não deixar o programa, mas se esse beneficiário tivesse essa oportunidade de se capacitar, 

talvez mudassem de ideia. 

 Houve limitações na pesquisa, no sentido que essas ações complementares que deveriam 

ser ofertadas aos beneficiários estão previstas, porém não estão sendo implementadas de 
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maneira direta no municipio, dificultando a análise do monitoramento. Como também o 

tamanho da amostra, não sendo tão relevante essa limitação, por se tratar de uma pesquisa ser 

qualitativa.  

Fica a sugestão para a reaplicação da pesquisa buscando constatar a implementação 

destas ações no município de Patos e como está sendo feito seu monitoramento, bem como a 

relação dos avanços e desafios com outros elementos do programa, tais como as 

condicionalidades. 
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Capítulo 12 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE INOVAÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 2005 A 2014 

 

Mary Dayane S. Silva 1 
Adriana Sousa Silva2 

Francisca Rozângela Lopes de Sousa3 
 
 
RESUMO  
 
Este trabalho busca contribuir com a pesquisa acadêmica em inovação social. Para o 
desenvolvimento deste estudo aplicou-se como recurso metodológico uma revisão sistemática 
da literatura nos últimos dez anos (período de 2005 a 2014). Realizou-se uma revisão sistemática 
da literatura mediante busca nas bases de dados: “inovação social”, “social innovation”, 
“innovation social” e “innovácion social” nas bases de periódicos SPELL, SciELO, Redalyc e 
SCOPUS (em português, inglês e espanhol). A análise dos dados foi realizada por meio de análise 
de conteúdo e estatística descritiva. Os resultados apontam que os estudos sobre Inovação 
social (IS) ainda se encontram em uma fase embrionária em termos de consolidação nas 
produções acadêmicas devido a sua pluridimensionalidade.  

Palavras-chaves: Inovação. Inovação social. Revisão. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

  

O acúmulo de tecnologias articuladas ao desenvolvimento de mercado, no qual a 

inovação tem sido compreendida como um processo intrínseco ao campo tecnológico, e voltada 

exclusivamente para atender a competitividade tem perdido destaque frente a uma nova 

proposta socialmente reconhecida, que lhe atribui uma natureza não mercantil, de caráter 

coletivo com a intenção de não só gerar, mas também visar transformar e suscitar mudanças 

nas relações sociais. A partir dessa visão e das demandas sociais emergentes, decorrente da 

falta de capacidade do Estado em suprir as necessidades da população e também, de políticas 

que direcionam o investimento público para o aumento da competitividade em detrimento do 

desenvolvimento social, que se observou a possibilidade de utilizar os constructos da inovação 
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Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail:m.dayane.silva@gmail.com 
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como uma maneira de solucionar problemas sociais e promover melhorias, junto dessa 

iniciativa, emerge a inovação social como uma das formas de se buscar alternativas viáveis para 

enfrentar e ultrapassar as dificuldades pelas quais a sociedade tem passado (BIGNETTI, 2011). 

A inovação social (IS) já era campo de interesse da literatura na década de 60, 

descobrindo suporte nos fundamentos da mudança social contidos na tradição clássica das 

ciências sociais (LACERDA; FERRARINI, 2013). O termo vem sendo cada vez mais percebido por 

meio de iniciativas de caráter social como: a criação da universidade aberta, do microcrédito, da 

cooperativa de consumo, do orçamento participativo, dentre outros, que desempenham um 

importante papel ao atender as necessidades da sociedade no sentido de não só melhorar o 

bem-estar social, mas também de promover o desenvolvimento econômico, são apenas alguns 

dos exemplos de inovação social (MULGAN et al., 2007; CAJAIBA-SANTANA, 2013; BIGNETTI, 

2011; HOWALDT; SCHAWARZ, 2010).  

Embora a ação social ou serviços sociais sejam campos bem difundidos, a delimitação do 

construto relacionado às práticas de IS tem sido poucas discutidas, se consolidando apenas 

recentemente, o que tem justificado seu estado ainda rudimentar nas ciências sociais. E, o fato 

de que o número de estudos e de publicações sobre a temática tem se apresentado bastante 

reduzido em comparação com a grande quantidade de pesquisas sobre inovação em estudos 

científicos, e pouco explorada apesar de inúmeros exemplos bem sucedidos poderem ser 

constatados (MULGAN et al., 2007; CAJAIBA-SANTANA, 2013). Enquanto, os processos de 

inovação voltados para o mercado são exaustivamente estudados na academia, o campo 

paralelo da IS carece de um maior aprofundamento em pesquisas. 

Diante do exposto, surge a seguinte questão de pesquisa que norteia este trabalho: 

como se caracteriza a produção cientifica sobre a temática inovação social publicada nos 

últimos dez anos? Para responder a esse questionamento, pretende-se obter informações 

teóricas que busquem atender ao objetivo geral de identificar como a produção cientifica sobre 

a temática inovação social tem se caracterizado entre o período de 2005 a 2014.  

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, de natureza bibliográfica, por 

meio de um levantamento quantitativo da produção científica difundida em nível nacional e 

internacional que aborda a temática em estudo. Embora, a inovação social seja uma alternativa 

para os problemas sociais, e para a constante preocupação com as falhas do mercado que 

geram desigualdades (BIGNETTI, 2011), este trabalho limitou-se apenas ao levantamento de 

informações sobre a temática, adquirindo relevância à medida que busca difundir como vem se 
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configurando os estudos sobre a temática, uma vez que as abordagens, metodologias e práticas 

que envolvem a IS ainda não se constituem num corpo consolidado de conhecimento, e não 

representam uma parcela significativa das pesquisas acadêmicas (BIGNETTI, 2011). 

Este artigo está estruturado em cinco partes. A primeira contempla a introdução, a 

segunda evidencia os construtos relacionados à temática Inovação Social. Em seguida vem à 

descrição do caminho metodológico usado na pesquisa. A quarta parte, aborda as análises 

desenvolvidas e os resultados encontrados. E por fim, conclui-se com as considerações 

evidenciadas no presente estudo.   

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Inovação 

A inovação tem sido considerada como uma importante fonte de desenvolvimento e 

progresso da sociedade ao ser relacionada há introdução de um novo bem, um novo método ou 

a emergência de novos atores, e ao atuar como o principal fator de desequilíbrios e reequilíbrios 

do mercado, e consequentemente de avanço para a sociedade (LACERDA; FERRARINI, 2013), ao 

agir como um processo de negócio chave, por meio do qual as empresas estão buscando 

alcançar uma vantagem competitiva (LENDEL; VARMUS, 2011). 

O tema inovação pode se tornar uma grande diferenciação competitiva ao proporcionar 

benefícios em três dimensões distintas: a primeira diz respeito à excitação de clientes por meio 

de novos recursos, ofertas, experiências e serviços; a segunda em relação à liderança 

competitiva, na qual se tem as principais concorrentes com respostas inovadoras incluindo 

tecnologias proprietárias; e a terceira dimensão relacionada com a expansão, enriquecimento e 

diversificação da carteira de produtos para o alcance de diferentes trajetórias de crescimento 

(BOWONDER et al, 2010). 

Entretanto, o termo inovação tem sido usado em um sentido restrito e limitado ao 

referir-se apenas às invenções relacionadas a produtos, serviços, ou procedimentos 

administrativos que nenhuma outra empresa tem introduzido, desconsiderando sua aplicação 

em um sentido mais geral (GILBERT, 1994). Essa visão mais ampla sugerida pelo autor sobre o 

termo inovação abre um leque de possibilidades, dentre as quais se podem enquadrar um viés 

voltado ao desenvolvimento de transformações sociais que englobam a IS.  
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A inovação não deve ser vista apenas como um mecanismo econômico ou um processo 

técnico, mais sim acima de tudo como um fenômeno social (CAJAIBA-SANTANA, 2013), e que 

para ser considerada como algo social precisa melhorar tanto o desempenho econômico quanto 

o social da sociedade na qual se encontre inserida. 

2.2 Inovação Social 

As perspectivas mais recentes têm afastado definitivamente a inovação tecnológica da 

social, uma vez que, está implica sempre em uma iniciativa que escapa à ordem estabelecida, 

caracterizando-se como uma nova forma de pensar ou fazer algo, uma mudança social 

qualitativa, uma alternativa, ou até mesmo uma ruptura face aos processos tradicionais (ANDRÉ; 

ABREU, 2006).  

A inovação social faz referência a processos, serviços e produtos que visam à satisfação 

de necessidades sociais por meio de conhecimentos e tecnologias geradoras de soluções novas 

e duradouras para grupos, comunidades ou para a sociedade em geral (FERRARINI, 2011) e, 

assume um compromisso com a redução das desigualdades, ao buscar a melhoria da qualidade 

de vida através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, ao relacionar o 

termo a novas ideias que funcionem no cumprimento de metas sociais (MULGAN et al., 2007).  

A inovação social surge como uma proposta nova e socialmente aceita que visa à geração 

de mudança social, ligando simultaneamente três atributos: satisfação das necessidades 

humanas não satisfeitas por meio do mercado; promoção da inclusão social; e por meio da 

capacidade de exclusão da marginalização social, desencadeando uma mudança tênue das 

relações de poder (ANDRÉ; ABREU, 2006). Enquanto produto configura-se em uma metodologia 

passível de ser delineada e transferível, e enquanto um processo, quando a própria inovação 

passa a ser um contínuo fomento da mudança, ao tornar-se um importante elemento de 

suporte condutor na geração de transformações sociais, promovida por meio de tecnologias 

sociais em torno das quais é possível articular uma ampla rede de atores sociais, ao mesmo 

tempo em que busca adotar modelos de estrutura flexíveis que permitam sua reaplicação em 

diferentes contextos, ao impor o desafio da adaptação e de mudança requerendo um espírito 

inovador constante (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

Embora, as IS sejam planejadas, coordenadas e orientadas para objetivos específicos de, 

por meio de novas práticas sociais viabilizarem mudanças sociais, deve-se deixar claro que nem 

todo o processo de mudança social pode ser necessariamente considerado uma inovação social 
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(HOWALDT; SCHAWARZ, 2010). Já que não estamos falando apenas de mudanças na forma 

como os agentes sociais agem e interagem uns com os outros, mais também mudanças no 

contexto social em que essas ações acontecem através da criação de novas instituições e novos 

sistemas sociais (CAJAIBA-SANTANA, 2013). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão sistemática rigorosa e explícita com o 

intuito de identificar, selecionar, e coletar os dados relevantes à pesquisa (BERWANGER et al. 

2007). O estudo conforme o entendimento de Marconi e Lakatos (2006) classifica-se em uma 

pesquisa bibliográfica, de abordagem quantitativa. Em relação às análises emprega-se a técnica 

de análise de conteúdo, operacionalizada em um recorte temporal de dez anos (período de 

2005 a 2014). 

O universo de estudo constituiu-se de uma pesquisa por meio das seguintes palavras-

chaves: “inovação social”, “social innovation”, “innovation social” e “innovácion social” nas 

bases de periódicos SPELL, SciELO, Redalyc e SCOPUS entre o período de 2005 a 2014. A partir 

desses descritores obteve-se o retorno de 1.862 documentos, no intuito de detalhar mais a 

pesquisa, optou-se pelo uso do campo de busca avançada, limitando a procura dos descritores 

por título ou palavras-chaves, assim, foram localizadas 68 ocorrências. 

Para a seleção dos artigos realizou-se, primeiramente, a leitura dos títulos e resumos das 

68 publicações, nos casos em que ambos não fossem suficientes para a classificação, o arquivo 

foi recuperado na íntegra. Os trabalhos foram separados em três grupos: os que versam sobre o 

tema, os que abordavam parte da temática e os que não tratavam dos temas em questão, estes 

dois últimos grupos foram desconsiderados na pesquisa.  

Na intenção de refinar mais o número de ocorrências, uma nova triagem foi realizada por 

meio da utilização dos seguintes critérios de exclusão: a) Artigos que apresentassem apenas um 

das palavras ou ambos de forma separada; b) Pesquisas publicadas em duplicidade, resumos e 

capítulos de livros; e c) Estudos teóricos e/ ou empíricos que não se enquadravam na pergunta 

de pesquisa estabelecida inicialmente. Como critérios de inclusão consideraram-se artigos 

originais publicados em periódicos nacionais de acordo com o sistema de classificação CAPES e 

internacionais que apresentassem resultados relacionados às temáticas, e que não se 

enquadrassem nos critérios de exclusão descritos anteriormente.  
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A amostra final passou a ser constituída por 27 artigos, equivalente a 39,7% do total de 

ocorrências encontradas, dos quais 14 (51,9%) são publicações em periódicos nacionais, e 13 

(48,1%) são produções em nível internacional. A seleção final com base nos termos utilizados na 

busca é representada no Quadro 01, sendo os textos explorados com maiores detalhes na 

próxima seção deste trabalho. 

 

 
 
 

“inovação social” 

Ferrarini, 2011; Oliveira; Silva, 2012; Costa; Bastos; Lima; Silva Filho, 2014; 
Emmendoerfer; Silva; Lima, 2011; Rover, 2011; Rodrigues, 2007; Lacerda; 
Ferrarini, 2013; Dowbor, 2009; Carvalho; Cardoso; Tatemoto; Pio, 2012; 
Bignetti, 2011; Hulgard; Ferrarini, 2010; Mussi; Faraco; Angeloni; Peres, 2013; 
Rodrigues; Kozonoi; Arruda, 2012; Ribeiro; Segatto; Coelho, 2013; 
Barbosa; Rezende, 2008; Brunstein; Rodrigues; Kirschbaum, 2008; André; 
Abreu, 2006; André; Rousselle, 2010; Diogo; Guerra, 2013. 

 
“social innovation”/ 
“innovation social” 

Escobar; Gutiérrez, 2011; Valadão Júnior; Godói-de-Sousa, 2013; Maclean; 
Harvey, 2013; Klein; Fontan; Harrisson; Lévesque, 2012. 

 
“innovácion social” 

Salgado; Baltazar; Barba, 2012; Richer, 2005; Pérez; Botero, 2011; Harrisson; 
Comeau-Vallée; Chaari, 2012. 

Quadro 01- Seleção Final.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à coleta dos dados os artigos foram salvos em pasta especifica e, as 

informações posteriormente lançadas e organizadas em planilhas do Microsoft Excel®, os 

artigos foram classificados por periódico, ano, autores, e vínculo institucional, foi realizado 

também a categorização das palavras-chaves por similaridade, e por meio da identificação de 

palavras que seriam utilizadas como hiperônimos, palavras com significado mais geral, que 

incluem o sentido de outros termos relacionados.  

Por fim, os 27 artigos resultantes da triagem foram submetidos à análise por estatística 

descritiva, cujos, os resultados obtidos são apresentados e discutidos na seção seguinte. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Após a análise dos artigos primeiramente pelo título, resumo e palavras-chaves, e 

exclusão dos que não atendiam aos critérios inicialmente estabelecidos, procedeu-se a 

classificação dos mesmos conforme descrito no decorrer das subseções que seguem. 
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4.1 Periódicos encontrados por ano de publicação  

A tabela 01 possibilita visualizar que dos 27 artigos encontrados sobre a temática 

inovação social, apesar da delimitação temporal estabelecida de dez anos, nos primeiros cinco 

anos foi possível visualizar pouca expressividade de publicações acadêmicas sobre o tema, 

somente a partir do ano de 2010 veio a apresentar um significativo aumento no número de 

publicações sobre a inovação social, destacando-se no quantitativo os anos referentes ao 

período de 2011 a 2013 com o total de 18 publicações. Essa significativa evolução no interesse 

científico pelo tema sinaliza a importância que a IS tem representado nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 01- Publicação sobre Inovação Social por Ano 

 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Artigos publicados 1 1 1 2 1 2 5 7 6 1 27 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados possibilitaram verificar também que dentre os periódicos os que mais se 

destacaram em publicações foram: a Revista de Ciências Sociais Unisinos (4) e a Revista Finistera 

(4) ambas com 14,8% do montante total de artigos analisados, em seguida vêm a Revista 

Organizações & Sociedade (2) representando 7,4% da amostra utilizada, as demais revistas 

publicaram apenas um artigo cada, identificou-se também que dos estudos publicados nos 

periódicos sobre a temática 51,9% são nacionais. (Ver tabela 02). 

Tabela 2 – Frequência de publicação sobre Inovação Social por periódico 

 

PERIÓDICOS % 

Revista Administração Pública e Gestão Social. 3,7% 

Revista Pensamento Contemporâneo em Administração. 3,7% 

Revista Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. 3,7% 

Revista Acadêmica do Observatório de Inovação do Turismo. 3,7% 

Revista Organizações & Sociedade 7,4% 

Revista de Administração da UFSM 3,7% 
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Revista Informação & Informação 3,7% 

Revista Ciências Sociais Unisinos. 14,8% 

Revista Gestão.Org 3,7% 

Revista de Turismo y Patrimônio Cultural 3,7% 

Revista Brasileira de Gestão Urbana 3,7% 

Revista Polis  3,7% 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 3,7% 

Revista de Sociologia 3,7% 

Journal of Technology Management & Innovation 3,7% 

Revista de Estud. Soc. 3,7% 

Revista Pensam. Gest. 3,7% 

Revista Venezolana de Economía Social 3,7% 

Revista Finisterra 14,8% 

International Small Business Journal 3,7% 

TOTAL 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
4.2 Características dos autores 

 

Sobre as características autorais foi possível verificar que das vinte e setes publicações 

analisadas sobre a temática 77,8% dos artigos publicados envolviam mais de um autor, essa 

evidência aponta que a grande maioria dessas pesquisas forma elaboradas em parcerias entre 

dois autores (37,0%) ou mais (40,7%) do montante total analisado. (Ver tabela 03).  

Tabela 3 – Quantidades de Autores por artigo 

 

Quantidade de autores Quantidade de artigos % 

Um autor 6 22,2% 

Dois autores 10 37,0% 

Três autores 10 37,0% 

Quatro autores 1 3,7% 

Total 27 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação à vinculação acadêmica evidencia-se que dentre as IES de ensino encontradas 

nos artigos analisados, as que mais se sobressaíram pelo número de pesquisadores relacionados 

com a temática inovação social foram às instituições: FGV com cinco autores, seguida pela 

Unisinos e a UFC com quatro autores cada, já no âmbito internacional destacam-se a 

Universidade de Lisboa e a Université du Québec à Montréal ambas com quatros autores cada. 

(Ver quadro 02). 

AUTOR IES AUTOR IES 

FERRARINI, A. V. UNISINOS OLIVEIRA, N. D. A. de. UFRO 

COSTA, J. S. UFC SILVA, T. N. da. UFRGS 

LIMA, B. C. C. UFC SILVA, Fernanda C. da.  UFV 

BASTOS, G. M. F. UFC EMMENDOERFER, M. L. UFV 

SILVA FILHO, J. C. L. da. UFC LIMA, A. A. T. de F. de C. UFV 

FERRARINI, A. V. UNISINOS CARVALHO, A. M. A. de. UFMG 

ROVER, O. J. UFSC RODRIGUES, A. L. FGV-EAESP 

LACERDA, L. F. B.;  UEA  DOWBOR, Ladislau. PUC – SP 

CARDOSO, A. P. UFMG TATEMOTO, L. C. B. USP 

KIRSCHBAUM, C. FEI-SP FERRARINI, A. Vieira. UNISINOS 

PIO, Djenane. A. C.  UFMG BIGNETTI, Luiz Paulo. UNISINOS 

MUSSI, C. C. UNISUL- SC ANGELONI, M. T. UNISUL- SC 

FARACO, R. Á. UNISUL- SC PERES, F. M. UFSC– SC 

RODRIGUES, Andrea Leite. USP KOZONOI, Nathalia. FGV-EASP 

ARRUDA, F. A. Marucci.  FGV-EDESP RIBEIRO, R. E. M. UFPR 

SEGATTO, A. P. UFPR COELHO, T. R. UFPR 

BARBOSA, L. G. M. EBAPE-FGV BRUNSTEIN, J. Mackenzie 

REZENDE, C. EBAPE-FGV RODRIGUES, A. L. UNINOVE 

ESCOBAR, J. Jiménez. 
Facultad de Cien. Econ. y 
Empresariales GUTIÉRREZ, A. C. M. 

Universidad de 
Córdoba 

DIOGO, Vera. Univ. do Porto GUERRA, Paula.  Univ. do Porto 

VALADÃO JR, V. Machado. UFU BALTAZAR, Eduardo Bello. 
Colegio de la 
Frontera Sur 

SALGADO, Martha P. Cano.  
Colegio de la Frontera 
Sur BOTERO, C. Andrés A. 

Universidad de 
Antioquia 
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218 BARBA, Everardo.  
Colegio de la Frontera 
Sur RICHER, Madeleine. 

Universidad del 
Zulia 

PÉREZ, José Enrique Arias.  Universidad de Antioquia ANDRÉ, Isabel.  Univ. de Lisboa 

ABREU, Alexandre.  Univ. de Lisboa HARRISSON, Denis. UAQM 

COMEAU-VALLÉE, M.  UAQM CHAARI, Nizar  UAQM 

KLEIN, Juan-Luis. 
Université du Québec à 
Montréal HARRISSON, Denis. 

Université du 
Québec à Montréal 

FONTAN, Jean-Marc. 
Université du Québec à 
Montréal BENOÎT, Lévesque. 

Université du 
Québec à Montréal 

ANDRÉ, Isabel.  Univ. de Lisboa ROUSSELLE, Muriel. Univ. de Lisboa 

MACLEAN, M. 
University of Exeter 
Business School HARVEY, C. 

University of Exeter 
Business School 

GORDON, J 
University of Exeter 
Business School HULGARD, Lars 

University 
Dinamarca 

GODÓI-DE-SOUSA, E. UFU   

Quadro 02 – Autores e suas vinculações acadêmicas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No total foram identificados 63 autores distintos dentre os quais 47,4% têm vínculo com 

IES nacional, e das 30 instituições de ensino superior relacionadas com a publicação sobre IS 

analisadas, apenas a autora FERRARINI, A. V. publicou três artigos, o equivalente a 11,1% da 

amostra estudada, os demais autores possuem entre dois (7,4%) e um (3,7%) artigo cada.  

4.3 Características das palavras-chaves utilizadas nas pesquisas  

Os resumos dos 27 artigos foram examinados e deles foram extraídos as respectivas 

palavras-chaves, as quais foram agrupadas e classificadas em tópicos que emergiram pelo 

enquadramento das palavras por assuntos mais gerais, por meio da relação semântica de 

hiperonímia entre as palavras, uma vez que o significado de uma, por ser mais geral, inclui o de 

outras (Ver quadro 03). A título de exemplo no intuito de simplificar o entendimento, têm-se as 

palavras-chaves: microcrédito, pequenas empresas, e empreendedorismo social, citadas nos 

artigos, que foram enquadradas no tópico empreendedorismo que de um modo mais geral as 

engloba apesar de serem palavras especificas.  
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enquadramento 

Empreendedorismo 21 
Social 14 
Gestão Pública 12 
Tecnologia 4 
Outros 11 

Quadro 03 – Tópicos da relação semântica de Hiperonímia  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na análise das palavras foram desconsideradas as duplicidades, o que resultou no total 

de 62 palavras-chaves a serem analisadas e categorizadas, assim foi possível verificar que os 

assuntos mais abordados nos artigos foram de um modo geral os relacionados com o tópico 

empreendedorismo, o equivalente a 33,87% na relação semântica de hiperonímia no 

enquadramento das palavras, seguido pelos tópicos social, gestão pública e tecnologias com 

22,58%, 19,35%, e 6,45%, respectivamente, das palavras mencionadas nos artigos. Para Cajaiba-

Santana (2013) a investigação sobre a inovação social ganhou investida na última década, 

impulsionado especialmente pelo crescente interesse por questões sociais relacionadas com a 

gestão, empreendedorismo e gestão pública. No entanto, os limites dos processos de inovação 

social ainda não foram completamente definidos, o que deixa um espaço considerável para 

contribuições teóricas e práticas relacionadas com outras áreas de estudos.  

Algumas palavras por sua singularidade e por terem sido citadas apenas uma vez nas 

palavras-chaves, e por não se incluírem nos tópicos estabelecidos anteriormente foram alocados 

na categoria classificados como outros. Por meio dessa análise foi possível verificar também que 

pela quantidade de assuntos abordados nas palavras-chaves dos artigos examinados, trata-se de 

um tema amplo e heterogêneo com um vasto campo de pesquisa, e por apresentar essa 

pluridimensionalidade abre um leque de possibilidades para se empreender estudos que 

englobem o universo das inovações sociais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise da produção acadêmica revelou que o tema inovação social vem passando 

ainda por uma fase embrionária que vem ganhando expressividade ao longo da última década. A 

julgar pela diversidade de assuntos apresentados nos resumos dos artigos examinados, trata-se 
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de um tema amplo direcionado a um viés social com o intuito de realizar atividades e serviços 

inovadores motivados pelo objetivo de satisfazer uma necessidade social com o objetivo de 

gerar transformação social, e que extrapola as fronteiras da inovação empresarial que tem sido 

geralmente motivada e difundida por meio das organizações que visam principalmente à 

maximização do lucro.  

Após a análise dos artigos divulgados nas bases de dados selecionados, apenas vinte e 

sete das publicações ao longo dos últimos dez anos tratavam especificamente da temática de 

inovação social. Alguns destaques são resgatados a fim de responder o objetivo central da 

pesquisa, que foi identificar como a produção cientifica sobre a temática inovação social tem se 

caracterizado entre o período de 2005 a 2014. A pesquisa possibilitou verificar que 51,9% das 

publicações são em periódicos nacionais, que o desenvolvimento de estudos sobre a temática 

apresentou um significativo aumento no número de publicações sobre a IS somente partir do 

ano de 2010, destacando-se os anos referentes ao período de 2011 a 2013. Identificou-se ainda 

que 51,9% das publicações são em periódicos nacionais, que 77,8% das publicações envolviam 

mais de um autor, dentre os quais 47,4% têm vínculo com IES nacional, e que 33,87% dos 

assuntos mais abordados nos artigos foram de um modo geral relacionados com o tópico 

empreendedorismo. 

Sugere-se, para estudos futuros realizar uma pesquisa mais aprofundada que possibilite 

uma visão mais ampla do campo de estudo sobre IS, recomenda-se também incluir outras bases 

de dados no intuito de ampliar o escopo desta revisão sistemática, e com isso aumentar as 

possibilidades de análise e compreensão do estado-da-arte sobre o tema. 

Por fim, a IS mantém vínculos com ações cujos objetivos e preocupações vão além da 

dinâmica dos mercados, e da noção tradicional de inovação em um sentido empresarial e 

tecnológico, sua pluridimensionalidade é orientada para a inclusão de grupos e indivíduos 

excluídos, e suas intervenções têm como propósito aumentar não só o capital econômico, mas 

também seu capital social e humano. 
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Capítulo 13 

SATISFAÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS: Um estudo no 

departamento de atendimento ao público do Governo do Estado da PB 

 

Dario Xavier de Lima Júnior 1 
Herlane Chaves Paz 2 

 

RESUMO 

Este trabalho buscou como objetivo de pesquisa analisar os fatores organizacionais que 
influenciam diretamente na satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que 
desempenham atividades de atendimento ao público em um departamento do Governo 
Estadual da Paraíba. Especificamente, analisar os fatores que interferem na satisfação dos 
servidores públicos, identificar os fatores que causam insatisfação nos mesmos, e propor 
sugestões a partir dos resultados obtidos na pesquisa para servir como instrumento de avanço 
na qualidade da Administração Pública do Estado da Paraíba. Tendo como base as teorias 
motivacionais de Maslow, Herzberg, McGregor e McClelland, foi realizado um estudo de caso, 
onde os funcionários foram entrevistados, como resultado foi possível constatar a existência de 
insatisfação e desmotivação dos servidores. Conclui-se assim, que a existência de motivação 
intrínseca dos servidores pode ser potencializada pela organização, principalmente através de 
reconhecimento e melhores condições de trabalho, a fim de melhorar a produtividade, 
ocasionando a qualidade e progressão do setor público.  

Palavras-chave: Administração Pública. Motivação. Teorias Motivacionais. Satisfação.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O principal desafio enfrentado pelo setor público consiste em fornecer serviços de 

qualidade com recursos escassos e capacidade operacional limitada (Alberti & Bertucci, 2006). 

Na era da transformação em vários segmentos da sociedade – dentre eles o organizacional – a 

área de Gestão de Pessoas, demonstra, ainda que gradualmente, buscar tratar os seus 
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Norte (IFRN). Mestrando em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Email: 
darioxavier.junior@gmail.com. 
2 Graduação em Administração pela Universidade Estadual do Piauí. Graduada em Alimentos pelo Instituto Federal 
de Educação do Piauí-IFPI, Pós Graduação Latu Sensu Gestão Pública e Pós Graduação Latu Sens em Contabilidade e 
Controle na Administração Pública, ambas na UFPI. Aluna Mestrado em Administração na UFPB. 
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processos de forma consoante às modificações que o mundo corporativo se apresenta. No 

processo de inovação dos serviços públicos, não é diferente, diante das transformações que a 

Gestão de Pessoas no serviço público vem enfrentando, houve a necessidade de se configurar 

aos moldes do mundo corporativo. 

Discorrer sobre a comportamento organizacional no serviço público brasileiro é, acima de 

tudo, do ponto de vista inovador, incorporar neste segmento a ideia de que é fundamental que 

se tenha profissionais que possuam conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a 

garantia efetiva dos serviços aos cidadãos – os clientes. 

Neste cenário, os profissionais do serviço público brasileiro, denominados legalmente de 

servidores públicos, são impulsionados por inovação, criatividade, possiblidade de maiores 

ganhos, e, não só isso, são motivados a buscar trabalhos em que possam desenvolver suas 

competências e habilidades. Dessa forma, percebe-se que a administração dos talentos é uma 

maneira da Administração Pública reter seus profissionais para que estes não busquem em 

outros cargos públicos tais características, fazendo com que determina esfera ou órgão público 

percam os seus talentos. 

Igualmente, a atuação da área de gestão de pessoas no setor público deve transitar entre 

os pilares do desenvolvimento, da elaboração e aplicação de políticas inovadoras de 

recrutamento e seleção (alocação), do desenvolvimento de carreira, de um plano de cargos e 

salários, da gestão efetiva de remuneração e benefícios, no desenvolvimento de ações e 

programas de retenção, dos processos inerentes à garantia da motivação do pessoal como 

forma de contribuir com o desempenho profissional no serviço público, e da comunicação 

desses subsistemas em um sistema integrado de gestão de pessoas. 

Sendo assim, a alocação e a retenção de pessoas no serviço público é um processo bem 

mais desafiador quando comparado ao setor privado, tendo em vista o seus contextos: os 

processos de recrutamento e de seleção se dão por meio de concursos públicos e processos 

seletivos, e a retenção desses profissionais dependem de vários elementos, a desmotivação, a 

acomodação, a ocorrência de baixos salários, o sistema frágil na elaboração de cargos e 

atribuições. 

Nessa temática, os trabalhadores do setor público, como qualquer outro na atividade 

laboral, tem tarefas, horários, prazos e ainda que muitos não pensem assim, necessita estar 

motivado, para que apresente um trabalho de excelência e almeje o aperfeiçoamento contínuo, 

priorizando a manutenção da sua opção profissional em detrimento de outras oportunidades 
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que vierem a surgir. Dessa forma, no que se refere aos entraves para a motivação, tem-se que os 

anseios normais dos indivíduos-melhorias salariais, promoção funcional, prêmios como viagens e 

bônus salariais- são tratados nos sistemas públicos por meio de tabelas unificadas com 

melhorias periódicas, situação que rompe essa relação de atuação e recompensa. 

O desafio, dentro deste cenário, aumenta diante das práticas recorrentes da falta de 

critérios no tocante aos processos de meritocracia, uma vez, pela preferência político-partidária, 

ou alguma outra que o valha. Somado a isso, inerente à cultura que se tem sobre o serviço 

público como um espaço ineficiente, os profissionais ao se depararem com essa falta de política 

administrativa referentes à vantagens, benefícios, e atingimento de metas, muitas vezes 

incidem diretamente na sua motivação, e, consequentemente, na qualidade prestada ao usuário 

do serviço público. 

Ao se conceber um sistema de Gestão de Pessoas por competências, é esperado que 

sejam observados vários subsistemas, dentre eles os de alocação e retenção de pessoas. O 

serviço público, diante a sua forma isonômica de prover seus profissionais (servidores), 

estabelece o concurso público como sendo a sua ferramenta de selecionar seus profissionais. 

Sem subjugar o princípio valorativo dessa forma de provimento, infere-se outra questão: os 

servidores públicos que prestam serviço de atendimento ao público possuem políticas que o 

mantenham motivados a essa função? Quais são os fatores organizacionais que influenciam na 

satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que trabalham em um 

departamento do Governo do Estado da Paraíba? 

O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores organizacionais que influenciam 

diretamente na satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham 

atividades de atendimento ao público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba. 

Especificamente, analisar os fatores que interferem na satisfação dos servidores públicos 

municipais, identificar os fatores que causam insatisfação nos mesmos, e propor sugestões a 

partir dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Organização pública 
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Para Granjeiro (2002, p. 23) a Administração Pública é definida como “o conjunto de 

órgãos e entidades destinados a satisfazer, de forma regular e contínua, as necessidades sociais 

nos termos da lei”. Nesse sentido, buscando uma maior eficiência da máquina pública e um 

melhor atendimento para a sociedade. E a sociedade, por sua vez, espera por esse 

profissionalismo. 

Considerando o disposto no caput do Art. 37 da Constituição Federal de 1988, a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

Neste sentido, estudar os fatores organizacionais que influenciam diretamente na 

satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham atividades de 

atendimento ao público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba, torna-se um 

fator importante para as organizações. 

É do senso comum, que entre as políticas de recursos humanos, a de maior importância 

para consolidar a eficiência na organização é a de capacitação de pessoal. Segundo Pires (2005, 

p. 23), “[...] o desenvolvimento de metodologias, técnicas e mecanismos adequados à 

implantação do modelo de gestão por competências em organizações públicas, observadas suas 

especificidades culturais e atribuições particulares, surge como principal desafio para a 

implantação do modelo”. 

O quadro de servidores deve ser composto por funcionários que possuam 

conhecimentos técnicos a respeito de matérias específicas, além de um conjunto de habilidades 

e atitudes compatíveis com as atribuições que exercerão. Com base nisso, Pires (2005, p. 23) 

ressalta: “[...] tendo em vista as peculiaridades dos processos seletivos das organizações 

públicas, conduzidos com o objetivo de elevar seus níveis de efetividade, é mister definir 

metodologias que permitam a elaboração de estratégias de recrutamento eficazes”. 

 

2.2 Comportamento Organizacional 
 

A compreensão do comportamento organizacional é fundamental para um ambiente de 

trabalho saudável, por se tratar de um estudo fundamentado na investigação das questões 

relacionadas ao comportamento das pessoas no trabalho. 
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Conforme Robbins (1998), o comportamento organizacional é um estudo que investiga o 

que as pessoas fazem em uma organização, fixado nos comportamentos relacionados aos 

cargos, trabalho, produtividade, entre outros; entre os tópicos centrais que constituem os 

assuntos desta área encontra-se a motivação. 

A organização pública é dependente de pessoas para a consecução dos seus objetivos, 

sendo estas submetidas às atividades, e almejam os seus objetivos pessoais (GARCIA; 

GIACOMOSSI, 2014). Nos dias de hoje, cada vez mais se acentua a importância do 

comprometimento dos funcionários com as organizações onde atuam. Assim, é fundamental 

que os gestores conheçam os fatores organizacionais que influenciam diretamente na satisfação 

e na motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham atividades de atendimento 

ao público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba, por isso, é importante o 

estudo do comportamento organizacional. 

Wrigth (2007), verificou que os funcionários públicos são mais motivados para o trabalho 

quando têm tarefas desafiadoras, claramente entendidas e que eles acreditam ser importantes 

e alcançáveis. O autor também verificou que a missão tem valor intrínseco, e o que os 

funcionários percebem na missão institucional, isto ajuda na mudança de comportamento. No 

entanto, o autor verificou que essa influência foi menor do que aquela atribuída às recompensas 

intrínsecas provenientes da missão institucional. 

O desafio da gestão de pessoas é proporcionar à organização pessoas com 

características superiores e experientes, bem capacitadas, motivadas e leais, contribuindo com 

uma cultura de alto desempenho, além de se manter austero e atuar disciplinadamente 

conforme as diretrizes definidas. Historicamente, a gestão de pessoas surgiu na organização em 

razão da demanda de atividades para cumprimento das leis trabalhistas e para adotar medidas 

de controle, principalmente disciplinares. Conforme Dutra (2009, p. 42): 

 

Para que estas políticas sejam geridas de forma eficiente, é fundamental que haja um 
sistema de informações ágil que subsidie o processo decisório; um banco de talentos 
que possibilite acompanhar o desenvolvimento e promover a alocação adequada dos 
servidores; uma legislação clara e consolidada, um sistema de comunicação e 
atendimento que possibilite a disseminação da política e o cumprimento de suas regras e 
um sistema de avaliação das políticas que possibilite analisar os resultados alcançados na 
área de recursos humanos e revisar as metas se necessário. 
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A administração pública, em especial no que diz respeito à gestão de pessoas, necessita 

de urgente modernização de procedimentos e atitudes, sem isso, as tentativas de alcançar o 

efetivo atendimento ao cidadão ficarão comprometidas. Um processo de recrutamento deve 

estar adequado às necessidades da organização; segundo Granjeiro (1997 apud SANTOS, 2009, 

p. 29), “[...] o maior desafio atualmente, segundo líderes de empresas públicas é o de atrair e 

manter mão-de-obra de alta qualidade”. 

 

2.3 Motivação no trabalho 
 

Atualmente, o mundo vem passando por mudanças, e hoje, sabe-se muito mais a 

respeito de como gerir eficazmente organizações complexas que antigamente. Neste contexto, 

a motivação é parte integrante desse processo, pois é uma condição fundamental e 

indispensável para o alcance dos objetivos das organizações públicas e privadas. 

Para entender os fatores organizacionais que influenciam diretamente na satisfação e na 

motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham atividades de atendimento ao 

público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba, é importante compreender as 

implicações psicológicas por trás de sua motivação. 

De acordo com Ryan & Deci, (2000), existem dois tipos de motivação: intrínsecos e 

extrínsecos. A motivação intrínseca está associada com atividades que são satisfatórias por si 

mesmos; motivação extrínseca está associada a comportamentos motivados por resultados 

separáveis, como recompensa ou punição. 

Já Robbins (2009, p. 132) define motivação “como um processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma 

determinada meta”. Segundo Correa (2010, p. 24), nota-se que não existe uma preocupação da 

organização em relação à motivação dos funcionários da empresa nos serviços públicos, já que a 

consideram alheia ao serviço. Segundo o autor, a hierarquia de motivos é usada como forma de 

serem julgadas de acordo com o entendimento da gerência, dando-nos a ideia de como atua o 

funcionalismo público, com suas gerências tradicionais, não valorizam os servidores. 

Portanto, considera-se primordial oferecer um ambiente de trabalho motivacional, 

essencial e necessário ao exercício da função, possibilitando o cumprimento das atividades com 

alta produtividade e elevando o nível de qualidade do setor público, pois os efeitos causados 
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pela desmotivação no ambiente de trabalho podem gerar graves problemas, tanto para as 

organizações públicas ou privadas quanto para as pessoas que nela trabalham. 

Nessas organizações, os agentes que exercem suas funções, independentemente do 

nível hierárquico que possui, geralmente, têm a necessidade de desenvolver suas habilidades e 

conhecimento de maneira ininterrupta a fim de que se sinta motivado. Nesse contexto Brandão 

e Guimarães (2001), discorrem que as atividades que visam desenvolver as competências 

necessárias das pessoas, auxiliam dentro da administração pública no gerenciamento da carreira 

e no processo de empregabilidade. Interessante que desde o primeiro instante do servidor 

dentro da organização, ele tenha a visão de um plano de carreira que seja acessível e viável, que 

contemple suas necessidades de crescimento pessoal e profissional, que traga à tona suas 

competências para progressão funcional, o estimulando a permanecer dentro da empresa em 

razão de sentir-se valorizado e com possibilidades de ascensão a níveis mais interessantes de 

crescimento profissional. 

Por tudo isso, é essencial analisar os fatores organizacionais que influenciam diretamente 

na satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham atividades de 

atendimento ao público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba. 

 

2.4 Teorias Motivacionais 
 
2.4.1 Teoria das Necessidades de Maslow 

 

A teoria da motivação humana de Abraham H. Maslow, fundamentou-se na premissa de 

que as pessoas trabalham a fim de atender necessidades, baseada na hierarquia das 

necessidades humanas. Sobre isso, Morgan (1996) abordou a teoria de Maslow, uma vez que 

ofereceu a possibilidade de motivar empregados através de necessidades de “nível mais alto” 

sem se pagar a eles mais dinheiro, o autor mostrou que a teoria sugerida por Maslow nas 

organizações podem satisfazer os diferentes níveis de necessidades através de ações que 

envolvem segurança e condições agradáveis de trabalho, segurança no emprego, entre outras. 

Portanto, a hierarquia das necessidades de Abraham Maslow é um dos modelos mais 

divulgados no estudo da ciência do comportamento humano. O autor, dentro de cada ser 

humano existe uma hierarquia de cinco categorias de necessidades. São elas: fisiológica, 
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segurança, social, estima e auto realização. E por fim, a teorias das necessidades de Maslow foi 

fundamental para estudo da motivação (MOTTA, 2006, p. 73). 

 

2.4.2 Teoria dos dois fatores 
 

Com base nos autores Pizolotto et al. (2012), a teoria dos dois fatores também conhecida 

como teoria dos fatores higiênicos e dos fatores motivacionais, tem como características dos 

fatores higiênicos a localizados no ambiente organizacional que circunda a tarefa e está fora do 

controle das pessoas. E fatores motivacionais são os fatores intrínsecos, que se relacionam com 

o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que os funcionários executam, estando sob 

controle do indivíduo, na qual envolvem sentimentos de crescimento individual, 

reconhecimento e auto realização. 

Herzberg (1968) utilizou o enriquecimento do trabalho como um termo ao explorar 

sobre fatores que acarretam satisfação e insatisfação no trabalho. O autor realizou a distinção 

entre os fatores motivados e de manutenção. Os fatores de motivação são os fatores como 

realização, reconhecimento, responsabilidade e entre outros, que produzem no indivíduo 

esforço próprio para realizar as tarefas. 

 

2.4.3 Teoria X e Teoria Y 
 

Segundo Douglas McGregor, em seus trabalhos, o autor retoma alguns argumentos de 

Maslow para explicar seu modelo. Em seu artigo The Human Side of Entrepise (1996), o autor 

mostra a teoria administrativa e descreve a teoria gerencial, denominada de “Teoria X”, que 

afirma que o ser humano é avesso ao trabalho e que o evitará sempre que puder (MOTTA, 2006, 

p75). 

Ainda segundo Motta (2006), a “Teoria Y”, a administração é responsável pela 

organização, as pessoas não são passivas, indolentes ou apáticas por natureza. Portanto, a 

“Teoria X” contrapões a “Teoria Y”. Surgindo assim a partir da “Teoria Y”, novas propostas no 

sentido de redesenhar as tarefas e os processos de trabalho, permitindo uma maior 

descentralização de autoridade. 
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2.4.4 Teoria das três necessidades. 

 

A teoria contingencial, desenvolvida por David McClelland (MOTTA; VASCONCELOS, 

2006) está relacionada com a motivação, idealizando um modelo baseado em três variáveis: 

necessidades de realização, de aflição e de poder. Portanto, MsClelland, baseado nos trabalhos 

de Henrry Murray propõe que esses três fatores são uteis para entender o comportamento 

humano no trabalho. 

Para o autor, a necessidade de realização é o desejo inconsciente do indivíduo de atingir 

um nível de excelência técnica ou profissional, na qual o ele obtém o reconhecimento de seus 

pares. A necessidade de aflição é o desejo inconsciente de fazer parte de um grupo social com a 

qual desenvolva relações interpessoais positivas. Já a necessidade de poder é o desejo 

inconsciente de tomar decisões que tenham impacto sobre os outros indivíduos e sobre o grupo 

organizacional em geral (MOTTA; VASCONCELOS, 2006). 

 

2.4.5 Teoria ERC de Clayton Alderfer 

 

Criado por Clayton Alderfer, a teoria ERC, teve a intenção de reduzir as necessidades 

propostas pela teoria de Maslow que defende a importância de as pessoas satisfazerem 

necessidades Existenciais, de Relacionamento e de Crescimento, onde foi criada a sigla ERC. Em 

Pizolotto et al (2012, p. 107) essas necessidades são consideradas essenciais ao ser humano.  A 

necessidade de Existência são as necessidades de bem-estar físico (fisiológicas e de segurança), 

as necessidades de relacionamentos referem-se ao desejo de interação social (necessidades 

sociais e de estima) e a necessidade de Crescimento são necessidades de desenvolvimento do 

potencial humano, do desejo de crescimento e competência pessoal (estima e auto realização). 

 

2.5 Satisfação no trabalho 
 
O tema satisfação no trabalho tem despertado interesse de estudiosos do 

comportamento organizacional e de gestores por influenciar os níveis de desempenho, a 

produtividade e a falta ao trabalho, defendendo com isso, a ideia de que o interesse nesse 

constructo é basicamente econômico (SIQUEIRA; GOMIDE JR, 2014). 



PESQUISAS, ESTUDOS E APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIAL, EMPRESARIAL E AMBIENTAL 

 

233 
Segundo Siqueira (2008), a satisfação foi inicialmente estudada como parte do processo 

motivacional, sendo considerada uma causa de comportamentos no trabalho. Nessa 

perspectiva, têm-se as teorias da motivação-higiene, da satisfação das necessidades e das 

expectativas e instrumentalidade. Somente entre 1970 e 1980 a satisfação no trabalho passou a 

ser entendida como uma atitude e um fator capaz de prever comportamentos de trabalho como 

produtividade, desempenho, rotatividade e absenteísmo. 

Já considerando a satisfação como estado emocional, o conceito mais difundido é o de 

Locke (1969) no qual define o constructo como “um estado emocional positivo ou de prazer 

resultante de um trabalho ou experiências de trabalho” (LOCKE, 1969). Ainda segundo o mesmo 

autor, satisfação é considerada um estado emocional porque a emoção se origina da avaliação 

dos valores do indivíduo e possui dois fenômenos: o de alegria resultante da satisfação e o 

sofrimento ou desprazer, decorrente da insatisfação. Nessa perspectiva a satisfação e a 

insatisfação fazem parte de um mesmo fenômeno. 

Os estudos sobre satisfação no trabalho no setor público ganham expressividade, os 

gestores passaram a reconhecer, através dos resultados de pesquisas, que “o indivíduo 

satisfeito tende também a manter em níveis altos seu envolvimento com o trabalho e a se 

comprometer com a organização que o emprega” (SIQUEIRA; GOMIDE JÚNIOR, 2014, p. 321). 

Dessa maneira, o presente estudo, adotou o conceito de satisfação no trabalho 

apresentado Siqueira (2008) que a considera como um vínculo afetivo do indivíduo com o seu 

trabalho, dentro de uma perspectiva multidimensional, acreditando na ideia de que essa 

definição abrange as principais dimensões relacionadas ao construto.  

 

3 METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa empírica tem como método de abordagem o hipotético-dedutivo. Partindo 

da identificação das motivações que os servidores públicos exercem a função de atendimento 

ao público em um departamento do governo estadual da Paraíba, para então, sugerir um 

modelo teórico ao qual descreva comportamentos, e, a partir disso, consiga se estabelecer um 

entendimento sobre quais os fatores organizacionais afetam diretamente a motivação desses 

servidores.  

Optou-se, neste estudo, pela abordagem qualitativa por entender que se trata da mais 

adequada para o entendimento do fenômeno social, cuja ênfase está centrada na compreensão 
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dos significados construídos por sujeitos – objetos de estudo – a partir de experiências vividas 

ou sentidas (MERRIAM, 1998). No tocante ao paradigma da pesquisa, orienta-se pelos 

pressupostos do interpretativista, ou seja, uma abordagem popularizada e legitimada no âmbito 

dos Estudos Organizacionais por Burrel e Morgan (1979), questiona-se a concepção da realidade 

objetivada, como algo que independe da percepção humana. 

Dentro do arcabouço metodológico ao qual preconiza as diferentes formas que a 

pesquisa qualitativa pode assumir, elegeu-se um estudo de caso único a fim de que se 

conduzisse esta investigação. Mesmo diante das críticas de alguns pesquisadores, no tocante à 

dificuldade da generalização científica proposta no estudo de caso, (YIN, 2001) discorre que 

como esforço da pesquisa, o estudo de caso contribui para a compreensão de fenômenos 

sociais complexos, além de afirmar: “uma resposta breve é que os estudos de casos são 

generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou universos” (YIN, 2001, p. 29). 

Nesse contexto, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva, em 

que se é realizado um Estudo de Caso, utilizando a técnica de entrevista semiestruturada. Além 

disso, neste Estudo de Caso estão presentes a observação, o registro, a análise e a correlação de 

determinados e/ou fenômenos sem que haja a manipulação dos mesmos. Esta classificação é 

amplamente utilizada nas Ciências Humanas e Sociais, com o efetivo manuseio de dados e fatos 

coletados em que se evidencie a própria realidade e fenômeno (CERVO E BERVIAN, 2002). 

O instrumento utilizado para que pudesse ser realizada a entrevista, e, assim as coletas 

dos dados, estão validados na pesquisa de Berle e Casali (2014), e dispõe de perguntas abertas e 

fechadas que focam um dado sujeito, de maneira que torna possível a obtenção de respostas 

mais detalhadas e robustas, e, assim, permite que sejam ligados assuntos que sejam 

semelhantes entre si. As entrevistas foram realizadas num intervalo de 40 a 90 minutos, foram 

registradas física e eletronicamente, gravadas em áudio e, a pedidos dos entrevistados, 

excluídas, além de transcritas para, então, ser realizada a análise dos dados coletados. 

Os dados foram analisados a partir da técnica da Análise de Conteúdo de (BARDIN, 1977). 

Além disso, foram tratados utilizando o procedimento metodológico exposto através da análise 

categorial, uma das técnicas da análise de conteúdo. Neste Estudo de Caso qualitativo foi 

verificado a necessidade de abordar, conforme Creswell (2018), com detalhes o planejamento 

do procedimento da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, os procedimentos de 

registro de dados e a análise e interpretação dos dados. Dessa forma estes procedimentos 

foram abordados no decorrer do desenvolvimento do trabalho. 
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O universo desta pesquisa é composto por servidores públicos estáveis do Governo 

Estadual da Paraíba. A escolha baseou-se no fácil acesso dos entrevistadores ao lócus da 

pesquisa. A entrevista foi realizada em um Departamento do Governo Estadual da Paraíba, 

localizado na cidade de João Pessoa, que presta serviço de atendimento ao público, tanto 

usuários externos (comunidade em geral), quanto clientes internos (outros servidores). A coleta 

de dados ocorreu no período entre 01 junho a 03 de julho de 2019, tendo como amostra um 

grupo composto de10 (dez) servidores, de ambos os gêneros, que estão lotados nesse 

Departamento, não havendo nenhum servidor do setor que, por algum motivo, ficara de fora.  

As transcrições utilizadas para a análise de conteúdo foram incluídas em um único 

arquivo, onde utilizou-se o software Atlas/T.I para construir unidades de análise. As análises 

foram organizadas em torno de alguns temas principais e foram confrontadas com as 

representações dos servidores acerca das proposições teóricas que subsidiam esta pesquisa. 

Depois de analisado todo o conteúdo do instrumento aplicado com os servidores, no 

próximo item estão apresentados os resultados encontrados, com as análises realizadas dos 

dados obtidos nas entrevistas, aprofundamento das interpretações, inferências que se fizeram 

necessárias, análise comparativa dos resultados com as ideias dos autores destacados no item 

da revisão da literatura. 

 

4 RESULTADOS 
 

4.1 Perfil do entrevistado 

 

Para identificar o perfil dos servidores, foram desenvolvidas quatro questões referentes à 

idade, gênero, grau de escolaridade e tempo de trabalho no setor público. Os resultados dos 

dados e informações coletados, permitiram a identificação nos 10 servidores pesquisados que 

estão em cargo efetivo dentro do Serviço Público Estadual, habilitados através de concurso 

público; com uma faixa etária média entre 22 e 56 anos e com igualdade entre o sexo feminino e 

masculino.  

Quanto a escolaridade, 7 tem nível superior, e desses sete 3 tem Pós-Graduação Lato 

Sensu Completo e 1 tem Pós-Graduação Sctrito Sensu Completo. No que tange ao tempo de 

serviço estão com mais de 06 anos de serviço público. 
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4.2 Envolvimento Ativo na Instituição 

 

Para responder sobre o envolvimento ativo na Institução foram desenvolvidas duas 

questões referentes ao envolvimento do servidor dentro da organização. 

Conforme resposta das questões, encontramos que a maioria deles, totalizando 6, 

raramente acredita que tem autonomia para propor melhorias na execução de seu trabalho e 3 

desses entrevistados acredita que nunca possui essa autonomia e somente 1 respondeu quase 

sempre, e nenhum acredita que sempre tem autonomia para propor melhoria no trabalho.  

Confirmando os achados de Correa (2010, p. 24), nota-se que não existe uma 

preocupação da organização em relação à motivação dos funcionários da empresa nos serviços 

públicos, já que a consideram alheia ao serviço. Segundo o autor, a hierarquia de motivos é 

usada como forma de serem julgadas de acordo com o entendimento da gerência, dando-nos a 

ideia de como atua o funcionalismo público, com suas gerências tradicionais, não valorizam os 

servidores. 

Quanto questão do servidor se sentir útil para a instituição, podemos notar com as 

entrevistas que 7 dos entrevistados consideram-se em alguns momentos útil para a organização 

e 2 dos entrevistados nunca se sente útil, portanto considera-se que isso significa que em alguns 

momentos eles não se sentem parte da organização. 

Confirmando o que segundo Motta (2006), na “Teoria Y”, a administração é responsável 

pela organização, as pessoas não são passivas, indolentes ou apáticas por natureza. Sugerindo 

assim, a partir da “Teoria Y”, novas propostas no sentido de redesenhar as tarefas e os 

processos de trabalho, permitindo uma maior descentralização de autoridade. 

 

4.3 Relacionamento com superior e Colega 

 

Ao observar as respostas da evidencia do relacionamento dos servidores com seus 

superiores, podemos observar que esse relacionamento pode ser considerado como bom, na 

medida em que 8 dos entrevistados afirmam ter um bom relacionamento com seu superior. E, 

somente 2 consideraram o relacionamento como ruim. Portanto, acredita-se que isso seja um 

fator positivo dentro de todo e qualquer setor público.  
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E um dos relatos que consideram o relacionamento ruim, podemos observa no seguinte 

fragmento de discurso: [7B6] “Não concordo com o modo que a empresa é administrada”. 

Quanto o grau de satisfação dos servidores em relação à atenção que o líder demonstra 

em relação as suas necessidades. Observou-se com as respostas do questionário, que somente 4 

dos respondentes consideram que raramente o superior se preocupa ou é atencioso em relação 

às necessidades dos servidores. 

Portanto, confirma com achados de Herzberg (1973, 1997), o relacionamento com o 

supervisor é um elemento externo ao trabalho, que contribui para que não haja insatisfação 

entre os funcionários. Em relação ao fato do superior reconhecer e/ou elogiar os esforços e 

avanços dos servidores, podemos notar que 5 dos servidores acreditam que seu superior nunca 

reconhece os esforços realizados e os avanços profissionais, 4 afirmam que em alguns 

momentos o superior reconhece ou elogia e apenas 1 afirma que quase sempre recebe elogios. 

No entanto, quanto a se sentir valorizado, percebemos que 4 respondentes disserem que 

raramente se sente valorizado, e 2 confirmaram que nunca se sente valorizado. E apenas 4 

afirmaram que quase sempre se sentem valorizados pelo seu superior. Confirmando os estudos 

de Herzberg (1968) utilizou o enriquecimento do trabalho como um termo ao explorar sobre 

fatores que acarretam satisfação e insatisfação no trabalho. 

Diante disto, e segundo as necessidades de autoestima da teoria da hierarquia das 

necessidades Maslow que correspondem ao reconhecimento, e as necessidades manifestadas 

Henry Murray, percebemos que não foi grande a influência de um bom relacionamento com o 

supervisor na motivação desta amostra.  

 

4.4 Remuneração e benefícios 

 

Podemos analisar, no entanto, que todos os pesquisados, ou seja, 100% deles não estão 

satisfeitos com a sua remuneração, apesar de todos receberem benefícios como vale 

alimentação e vale transporte. E que também 100% deles afirmam que a sua remuneração não 

supre suas necessidades básicas como as necessidades fisiológicas da teoria da hierarquia das 

necessidades Maslow, como salário e benefícios. 

Conforme a teoria dos dois fatores Herzberg, fatores higiênicos como condições de 

trabalho não estão sendo atendidas. 
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4.5 Crescimento Profissional e Pessoal 

 

Ao observar as respostas dos questionários observou-se que 8 dos respondentes 

disseram não existir a possibilidade de crescimento profissional nesta instituição. Por serem 

concursados, os funcionários possuem estabilidade, estes se sentiram seguros em permanecer 

nesta instituição, no entanto diante da falta de crescimento profissional estes funcionários 

ficaram estagnados na mesma situação e insatisfeito com o trabalho, se sentem desmotivados. 

Portanto, não se sentem realizados pessoalmente nem profissionalmente. 

Por tudo isso, percebemos que esta amostra está desmotivada porque suas necessidades 

de crescimento, conforme a teoria ERC (Alderfer), não estão sendo atendidas devido à falta de 

reconhecimento, perspectivas de promoção, entre outras. Diante disso, pode-se inferir que o 

serviço público prestado aos usuários desse setor fica comprometido, tendo em vista que a 

motivação está diretamente atrelada à eficiência das atividades prestadas pelo trabalhador, 

como observado em Siqueira (2008). 

Diante destes resultados podemos reafirmar que os funcionários desta amostra se 

encontram desmotivados. 

 

4.6 Treinamentos e Cursos 

 

Dos respondentes, 6 relatam que raramente participam de cursos. Os outros 4 dizem que 

quase sempre realizaram curso ou treinamento na área.  

Portanto, conforme Herzberg (1968) utilizou o enriquecimento do trabalho como um 

termo ao explorar sobre fatores que acarretam satisfação e insatisfação no trabalho. O autor 

realizou a distinção entre os fatores motivados e de manutenção. Os fatores de motivação são 

os fatores como realização, reconhecimento, responsabilidade e entre outros, que produzem no 

indivíduo esforço próprio para realizar as tarefas. 

Percebe-se com a pesquisa que a falta de cursos ou treinamento é um fator 

desmotivante e de insatisfação para os servidores público do Estado da PB. Dessa maneira, 

tendo em vista o que preconizam Brandão e Guimarães (2001), ao discorrer sobre a necessidade 

dos agentes públicos em desenvolverem suas habilidades e competências está diretamente 

atrelada à sua motivação no ambiente organizacional. 
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4.7 Estrutura física e condições ambientais 

 

Todos os entrevistados relatam não existir uma boa condição da estrutura física de 

trabalho, o que acaba acarretando prejuízo para o servidor. Mais quanto as condições dos 

equipamentos e materiais disponíveis para a realização de suas atividades, 6 deles declararão 

satisfeitos. 

Quanto a higiene do ambiente de trabalho, metade confirmou ser ruim. Já em relação a 

segurança, 7 dos entrevistados confirmam estarem satisfeito com a segurança para execução de 

suas tarefas do dia a dia. 

Portanto, de acordo com Herzberg (1997), isso significa que as condições de trabalho 

oferecidas pela organização são paliativas, ou seja, apenas evita a insatisfação, não podendo 

satisfazer os trabalhadores. 

 

4.8 Nível de satisfação e Motivação com o trabalho. 

 

Conforme Pizolotto et al. (2012), a motivação é fenômeno interno que surge através de 

uma necessidade ou carência. Depois de satisfeita uma necessidade outra vem à tona. E em 

pessoas diferentes, com diferentes carências internas, desenvolvem diferentes condutas de 

busca. 

Dos entrevistados, 8 dizem que não há no trabalho um clima de satisfação e fazem com 

que não tenham prazer de realizar suas tarefas diárias. Já 2 entrevistados discordam dessa ideia, 

dizendo que sentem um clima de satisfação. 

A maioria dos entrevistados relata que a instituição dá muito pouca atenção no que diz 

respeito à motivação de seus servidores, sendo apenas 2 informam que a instituição se 

preocupa. 

Quanto ao estresse nas atividades, 4 dos entrevistados informaram que sempre tem 

estresse no trabalho, 3 responderam que quase sempre, 2 responderam que as vezes tem 

estresse ao realizarem suas atividades e 1 respondeu que raramente. Dentre as respostas dos 

entrevistados sobre os fatores que mais contribuem para o estresse no ambiente do trabalho, 

percebemos que 7 dos respondentes culpam a desorganização no ambiente de trabalho e 

somente 3 responsabilizam a burocracia. 
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Para 6 dos servidores, a motivação sempre influencia na realização de suas atividades 

profissionais e para 4 dos respondentes, quase sempre a motivação influencia. 

Portanto, funcionários insatisfeitos podem prejudicar o andamento do serviço, atrasando 

ainda mais processos que já passam por tanta burocracia, as instituições públicas devem 

proporcionar um clima de satisfação aos servidores. 

Quando os entrevistados foram questionados a escolher 03 opções entre quinze 

alternativas apresentadas pela instituição, com a qual eles achavam que podiam promover a 

motivação e a satisfação deles, 100% informam que o salário seria a maior motivação e 

satisfação.  

Em segundo lugar foram os benefícios que tiveram uma grande votação, com 7 

respondentes. Em terceiro lugar temos: Gostar do que faz, com 4 respondente. Logo após 

termos o quarto lugar com empate de 2 responde para cada alternativa: Integração da equipe 

de trabalho; Relacionamento com superiores e os colegas de trabalho; Valorização e 

reconhecimento. E por último com 1 voto cada alternativa temos: Autonomia e Incentivo ao 

estudo. 

Por fim, quanto a instituição desenvolver ações de motivação para os servidores, houve 

muitas controvérsias, pois 3 responderam que nunca, 2 disseram que raramente, 3 quase 

sempre e 2 sempre. E o fator para eles que mais desmotiva é o salário em primeiro lugar, 

horários em segundo lugar e por último a valorização e o reconhecimento. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

De acordo com objetivo desta pesquisa que foi analisar os fatores organizacionais que 

influenciam diretamente na satisfação e na motivação dos servidores públicos estaduais que 

desempenham atividades de atendimento ao público em um departamento do Governo 

Estadual da Paraíba. A análise dos dados permitiu concluir que aos servidores Estaduais da PB 

que trabalham com Atendimento ao Público em um departamento do Governo do Estado de um 

modo geral estão insatisfeitos com o trabalho. Também foi possível compreender que os 

servidores na sua maioria consideram a remuneração como insuficiente para sanar suas 

necessidades básicas. Nesse sentido, sentem-se insatisfeitos.  

Algumas recomendações deixadas por Gil (2001), que se faz importante para influenciar 

na motivação dos colaboradores é a valorização dos servidores, o reconhecimento de seus 
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avanços, o encorajamento de iniciativas, incentivos oferecidos, enriquecimento de função, 

delegação de autoridade, fazer avaliações e promover mudanças. Se essas recomendações 

forem aceitas e colocadas em prática pelo administrador, muita coisa irá mudar dentro da 

organização, se tornando um lugar bom para se trabalhar e com menos estresse. 

Motivação é um estudo abrangente, um dos mais discutidos no âmbito organizacional, 

porém sua prática no setor público é de fundamental importância, pois provoca melhorias 

organizacionais nos processos internos e no comprometimento dos servidores. O que não 

percebemos com o estudo. Sugerimos ao gestor público estar atento à importância deste fator, 

para alcançar um atendimento e prestação de serviços de qualidade que induza a administração 

pública à eficiência. 

E por fim, cabe lembrar que o estudo utilizou apenas algumas variáveis vinculadas a esses 

constructos e, com isso, deixou de considerar outras que podem apresentar influências mais 

significativas nos fatores organizacionais que influenciam diretamente na satisfação e na 

motivação dos servidores públicos estaduais que desempenham atividades de atendimento ao 

público em um departamento do Governo Estadual da Paraíba. 

Dessa maneira, esta pesquisa poderá servir como base a fim de que seja comparada com 

as Políticas de Gestão de Pessoas que o governo estadual desenvolve com os seus profissionais. 

Além disso, poderão ser pesquisados outros setores da Administração pública, inclusive da 

Estadual, para que se possa alcançar um maior número de servidores públicos, e, assim, possam 

ser desenvolvidas pesquisas de abordagens quantitativas em que possa mensurar fatores 

motivacionais e de satisfação a partir de técnicas estatísticas robustas que permitam, dentro das 

temáticas aqui abordadas, o avanço do conhecimento nas comunidades científica e acadêmica. 
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