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APRESENTAÇÃO 
 

 

A revista técnica Científica da Fabec Brasil, Educação e Cultura, na sua 

primeira edição, traz uma série de artigos inéditos, contemplando várias 

áreas do saber sem com isso perder a qualidade de uma revista dinâmica e 

atual. 

A Fabec Brasil, via de seu ensino crítico e instigadora da reflexividade, 

possibilitará tanto ao aluno, como a comunidade o conhecimento de sua 

realidade dentro do contexto social coletivo. 

O real exige postura de constante indagação e reflexão. Indagação 

para saber ver, observar e analisar: a reflexão para conhecer, ser capaz de 

realizar mudanças e construir o saber. 

Nesta expectativa, a Fabec Brasil comemora o momento para esta 

obra vir a luz, desejando a todos uma prazerosa leitura, acreditando que 

esta suscitara questões, debates e polêmicas compatíveis com a realidade. 

 

Prof. Deusvolmi Silveira Rabelo  
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RESUMO 

 

 Gestão ambiental empresarial se caracteriza por ações que envolvam toda empresa e 

suas práticas no sentido de contribuir para a diminuição de carga sobre a natureza e colaborar 

com o desenvolvimento sustentável. As práticas socialmente responsáveis são aquelas que 

possibilitam uma melhor qualidade de vida aos humanos que cercam as localidades onde estão 

inseridas as organizações e contribuem para aumentar a capacidade competitiva da empresa, 

isso porque é de se destacar que responsabilidade ambiental se encontra no centro da 

responsabilidade social empresarial. A responsabilidade ambiental empresarial deve ser 

compreendida como estratégias e ações que extrapolam a obrigação legal. Essas práticas 

integradas consagram o aumento da capacidade de competição das empresas e colaboram com 

a respeitabilidade alcançada pelas mesmas na opinião pública de forma geral. 

 

Palavras – chaves: sustentável, empresa, responsabilidade social, gestão ambiental 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

As preocupações com meio ambiente nessa primeira década do segundo milênio assumem 

dimensões cada vez mais extensas, em função das ações devastadoras causadas pelo homem 

contemporâneo na natureza. As empresas como personagens de destaque nesse contexto, há 

muito carregam o estigma de principais vilãs desse problema e portanto estão de alguma forma, 

procurando dar respostas a muitos questionamentos da sociedade. 

Apesar de algumas ações empresariais ambientalmente responsáveis não serem praticadas 

por um significativo número das organizações, aquelas que conseguem imprimir em suas 

práticas atitudes responsáveis são apontadas como referência em seus respectivos meios e 

acabam representando modelos para a adoção de métodos e escalas de excelência ambiental. 

Com a globalização desenfreada que vivenciamos, os problemas ambientais também se 

tornam globalizados e as empresas como o centro desse processo, necessitam se adequar as 

exigências legais e implementar Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) que possibilitem a 

minimização dos efeitos dos desequilíbrios que causam no meio ambiente em que atuam. 

O Estado como desempenha o papel de regulação formal pressiona as empresas para 

obedecerem a ampla legislação relativa ao tema e que tem como principal foco proteger a saúde 
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das pessoas e o bem comum representado pelo ambiente natural e os benefícios que causa à 

sociedade de forma geral. 

Não só a Gestão Ambiental é um desafio a ser vencido pelas empresas contemporâneas 

como a implementação de projetos de Responsabilidade Social (RS) e de Sustentabilidade, pois 

essas práticas são exigências dos consumidores, do mercado, dos fornecedores, da sociedade 

civil organizada, da comunidade e etc. E não atender a esse clamor pode representar no mínimo 

a perda da capacidade de competitividade. 

Face à todas essas questões, esse trabalho pretende demonstrar como é importante, ético 

e moral para as empresas se adequarem as exigências legais de atuação responsável e como as 

mesmas podem obter inúmeros benefícios com essas atitudes.  E que a adoção dessas práticas 

nem sempre implica em grandes gastos ou em grandes mudanças estruturais, mas em uma 

mudança cultural organizacional relevante.  

 

  Meio Ambiente e Gestão Ambiental 

 

"Meio ambiente é tudo o que envolve ou cerca os seres vivos... O que envolve os seres vivos e a 

coisa ou que está ao seu redor é o Planeta Terra com todos os seus elementos, tantos os naturais, 

quanto os alterados e construídos pelos humanos."  

(Barbieri, 2007, p. 5) 

 

 As questões pertinentes ao Meio Ambiente estão na tônica do momento, em função dos 

grandes desastres ocorridos recentemente causados por empresas de atuação em âmbito 

internacional, pelo bombardeamento na mídia de suas devastadoras consequências e pelo 

prognóstico negativo para um futuro muito próximo gerado pelo aumento estarrecedor do 

consumo mundial e o consequente aumento no número de empresas. Em função de todos esses 

acontecimentos o clamor público pela adoção de medidas legais cabíveis é notório. 

Nesse diapasão é importante estabelecer sobre quais primas serão trabalhados os 

conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental. 

Então como definição doutrinária de Meio Ambiente utiliza-se aqui o conceito elaborado 

por Barbieri: 
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Por meio ambiente se entende o ambiente natural e o artificial, isto é, o ambiente físico e 

biológico originais e o que foi alterado, destruído e construído pelos humanos, como as áreas 

urbanas, industriais e rurais. Esses elementos condicionam a existência dos seres vivos, podendo-

se dizer, portanto, que o meio ambiente não é apenas o espaço onde os seres vivos existem ou 

podem existir, mas a própria condição para a existência de vida na Terra. 

A Constituição da República Federativa do Brasil traz no Capítulo IV intitulado DO MEIO 

AMBIENTE no art. 225 a seguinte determinação: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

Diante desta exigência estabelecida pela Carta Magna brasileira afere-se que a 

responsabilidade para cuidar e manter o meio ambiente cabe a todos e as empresas não estão 

excluídas desta empreitada, na realidade representam personagens principais nesse palco de 

grandes atuações. 

Para que as empresas cumpram com o seu papel necessário é a implementação de um 

modelo de gestão ambiental estruturado desde a elaboração do planejamento estratégico. 

José Carlos Barbiere entende que a solução dos problemas ambientais, ou sua minimização 

depende da uma nova atuação dos empresários e administradores, pois estes devem entender o 

meio ambiente em suas decisões e adotar atitudes administrativas e tecnológicas que 

contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. Em síntese conclui-se que os 

gestores atuais devem sair da figura de vilão neste contexto empresarial e atuarem através de 

soluções eloquentes para os problemas oriundos de suas práticas administrativas, ou seja, 

deixarem de ser problemas e passarem a ser solução. 

Face ao exposto há que se estabelecer o que é determinado como Gestão Ambiental 

Empresarial, uma vez que, esta é considerada como o principal instrumento para se obter um 

desenvolvimento sustentável. 

Por Gestão Ambiental Empresarial entende-se que é o conjunto de medidas adotadas para 

possibilitar a orientação no sentido de evitar, na medida do razoável, problemas para o meio 

ambiente. Então, considera-se que é a gestão cujo objetivo é possibilitar que os efeitos 
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devastadores das ações empresariais / industriais sobre o ambiente não ultrapassem a 

capacidade de carga do meio onde está inserida a corporação e desta forma alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

A implementação de uma Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é um processo árduo  e 

permanente. Esse processo está intimamente interligado a normas que são determinadas pelas 

esferas de poder federal, estadual, e municipal, sobre o meio ambiente e que estão em 

constante evolução e alteração. 

O Sistema de Gestão Ambiental é considerado como o conjunto de responsabilidades 

organizacionais, procedimentos, processos e meios que se adotam para a implantação de uma 

política ambiental em determinada empresa ou unidade produtiva. Um SGA é a sistematização 

da gestão ambiental por uma organização determinada. É o método empregado para levar uma 

organização a manter-se em funcionamento de acordo com as normas estabelecidas, bem como 

para alcançar os objetivos definidos em sua política ambiental. É o que esclarece Reinaldo Dias. 

As empresas que desejam implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) estão 

vinculadas às normas legais que são referências obrigatórias. 

 

O papel do Estado (regulação formal) para induzir respostas das empresas 

Compete ao Poder Público “controlar a produção e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida  e o meio ambiente.” 

(§1º, IV do Art 225 da Constituição Federal) 

 

A legislação ambiental, em conjunto com a atuação das instituições oficiais ambientais e as 

atividades de controle de contaminação realizadas por estas em todas as esferas, limitam a 

liberdade das organizações para a poluição. O Estado lança mão dessas ferramentas legais para 

proteger a saúde e a vida das pessoas e o bem comum, representado pelo ambiente natural e os 

benefícios que causa à sociedade de forma geral. 

O grande desafio das empresas é a adequação à regulação formal, pois a inobservância dos 

ditames legais acarreta várias consequências, dentre elas, elevadas multas podendo chegar até 

ao fechamento da empresa.  
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Compreende a regulação formal dois grandes grupos: o denominado comando e controle e 

outro, que é tido como o que adota instrumentos econômicos. O primeiro método é considerado 

como o mais formal, o Governo estabelece regulamentações para o uso dos recursos ambientais 

e fiscaliza o cumprimento da legislação e aplica as punições cabíveis aos infratores; portanto, 

baseia-se na pressão normativa de padrões estabelecidos. E então a decisão da empresa de 

reduzir ou não a contaminação dependerá da diferença entre os custos que poderão ser 

abatidos e o valor das multas ou dos custos de um fechamento temporário da empresa. 

Dias entende que pelo outro método, com utilização dos instrumentos econômicos, os 

preços dos bens ambientais devem traduzir, o mais corretamente possível, os valores que lhes 

sejam imputados pela sociedade, de forma que se possa cobrar adequadamente pelo uso desses 

bens, seja de forma direta, seja de forma indireta, via taxas, subsídios etc. A empresa decide, por 

exemplo, entre contaminar e pagar a taxa, ou descontaminar e incorrer nos custos de redução 

da emissão de contaminantes. 

A verdade é que as empresas não deveriam alegar que não adotam um SGA pelo custo 

ocasionado, pois nem sempre as medidas para adoção do mesmo geram grandes custos iniciais. 

As ações do governo que estimulam investimentos de controle ou de prevenção da 

contaminação, que geram custos iniciais, na realidade trazem como contrapartida, a 

contribuição para melhorar as condições de competitividade das empresas e das cidades em que 

se situam. É de fundamental importância para que isso ocorra, além dos benefícios ambientais, 

estes investimentos devem possibilitar também benefícios privados. Como benefícios privados 

entenda-se melhoramento das condições de competitividade das empresas. Eles, por sua vez 

carreariam consigo, grandes benefícios públicos adicionais como a geração de emprego e o bem 

– estar social. 

O Estado é conhecido como maior agente de pressão junto às empresas para o 

melhoramento de seu desempenho ambiental, utilizando para esse fim de seu poder regulador, 

mas não pode ser visto como o único incentivo que tem as empresas para melhorar seu 

desempenho ambiental. 

Há que se considerar a capacidade de pressionar da comunidade, de diferentes grupos 

organizados, do mercado, dos consumidores, dos fornecedores etc. Todas essas formas de 

pressão são consideradas como desafios que devem ser vencidos pelos empresários para a 

implementação do SGA.  
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A responsabilidade social empresarial e o meio ambiente 

 

“Um dos aspectos mais visíveis do movimento gerado em torno da questão ambiental nos 

últimos anos é a responsabilidade social tanto de indivíduos quanto de organizações, sejam elas do 

setor privado, sejam do setor público sejam do terceiro setor" 

 (Reinaldo Dias, 2007, p. 153). 

 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) não tem um consenso no que diz respeito a 

sua conceituação. Porém pode ser entendida como iniciativas que estabelecem e promovem um 

comportamento empresarial que agrega elementos sociais e ambientais que não 

necessariamente estão inseridos nas exigências legais, mas que suprem os anseios sociais em 

relação à empresa. Pelo estabelecido depreende-se que na realidade, as iniciativas em questões 

de RSE, compreende muito mais que atender as exigências de cumprir a legislação em matéria 

ambiental ou social. 

 Quando as empresas fazem doações esporádicas, estas não são consideradas 

como ações de RSE, na realidade consiste apenas em um tipo de ajuda que se caracteriza mais 

como ação filantrópica. Quando se estabelece Responsabilidade Social são adotadas estratégias 

para direcionar as ações empresariais para atenderem as necessidades sociais, de forma que a 

empresa possa garantir, além do almejado lucro e da satisfação de seus clientes, o bem estar da 

sociedade. A empresa faz parte dela e seus resultados dependerão de seu desenvolvimento e, 

por tanto, esse envolvimento deve ser permanente. Deve ser um comprometimento. 

A concepção de RSE obriga a empresa a desempenhar um novo papel na sociedade, 

ultrapassando a esfera do mercado, e como agente independente no seu interior, possuidor de 

direitos e deveres que não se limitam ao âmbito meramente econômico. A empresa é visualizada 

como um sistema social estruturado e organizado em que se estabelecem relações múltiplas, 

além das estritamente econômicas. 

Na nova abordagem de empresa, esta estabelece que a atividade econômica não deve 

dirigir-se somente por uma lógica de resultados, mas pela representação que esta possui na 

sociedade de forma geral. Cada vez mais a empresa é percebida menos como ambiente único de 

produção e mais como uma organização. E como tal, é um sistema social. Formado por pessoas 

que para ela se direcionam para atingirem determinados fins. 
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Desta forma, os empresários estão percebendo que a empresa não é apenas uma 

unidade de produção e distribuição de bens e serviços que suprem as demandas da sociedade, 

mas que deve representar de acordo com uma responsabilidade social que se baseia no respeito 

aos direitos humanos, na melhoria da qualidade de vida da comunidade e da sociedade mais 

geral e na preservação de meio ambiente natural. 

 

O desenvolvimento sustentável como novo paradigma 

 

"É preciso entender que não herdamos as terras de nossos pais mas as tomamos 

emprestadas de nossos filhos" (Provérbio Amish). 

 

Na última década do século passado, consolidou-se uma nova forma de percepção de 

desenvolvimento que não envolve apenas o meio ambiente natural, mas também insere as 

questões socioculturais em uma colocação de destaque, demonstrando que a vida com 

qualidade dos humanos passa a ser condição para a evolução. As ofertas de desenvolvimento 

sustentável estão assentadas nas expectativas de utilização atual dos recursos naturais desde 

que se possibilite a preservação para as gerações futuras. 

Apesar de se considerar que aparentemente os princípios que possibilitam a concepção 

do desenvolvimento sustentável sejam simples, sabe-se que estes norteiam o debate atual a 

respeito das questões ambientais em qualquer área das funções humanas. 

Para se trabalhar com sustentabilidade primeiro é necessário estabelecer um conceito 

para desenvolvimento sustentável. 

Desenvolvimento sustentável é tido como um processo que possibilite a transformação 

na qual a exploração dos recursos, a aplicação dos investimentos, a direção do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança organizacional possam se entrelaçar para reforçar o potencial presente 

e futuro, com a finalidade de atender às necessidades e aspirações humanas. 

E como resultado tem – se os principais objetivos das políticas ambientais e de 

desenvolvimento que em resumo são: 

I - retomar o crescimento; 

II - alterar a qualidade do desenvolvimento; 

III – atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; 
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IV – manter um nível populacional sustentável; 

V – conservar e melhorar a base de recurso; 

VI – reorientar a tecnologia e administrar o risco; 

VI – incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões. 

Todas essas indicações são subtraídas do relatório produzido pela Comissão Brundtland 

(Nosso Futuro Comum), que apresentou pela primeira vez uma definição mais elaborada do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável. 

Esse relatório se caracterizou por tentar estabelecer uma relação harmônica do homem 

com a natureza, como foco de um processo de desenvolvimento que deve satisfazer às 

necessidades e às aspirações humanas. O que chama atenção nesse relatório é a constatação de 

que a pobreza é incompatível com o desenvolvimento sustentável e a indicação da necessidade 

de que a política ambiental deve integrar o processo de evolução e não ser apenas uma 

responsabilidade fragmentada de alguns setores. 

Então o que se evidencia no âmbito do documento é que o principal objetivo do 

desenvolvimento sustentável é conseguir satisfazer as aspirações humanas. 

Apesar de o conceito de desenvolvimento sustentável ser amplo é pacífico que não 

existe uma única visão a respeito do que realmente seja desenvolvimento sustentável. 

Para muitos trata - se apenas de compatibilizar o meio ambiente com um crescimento 

econômico contínuo, mantendo as condições que produzem e reproduzem as relações de 

exploração, hierarquização e dominação que permitem a apropriação da capacidade produtiva 

social por alguns homens. Para outros, implica novas bases, nas quais se sustenta a civilização, 

através da construção de uma nova racionalidade, uma racionalidade ambiental, que coloque 

como sentido e fim da organização social produtiva o bem – estar material do ser humano ( nível 

de vida) e seu desenvolvimento espiritual ( qualidade de vida), conforme relata Reinaldo Dias. 

Sair de um modelo que baseia no crescimento através dos atos predatórios e passar 

para um modelo de desenvolvimento sustentável que mantém a harmonia com a natureza tem 

muitas implicações. Implica em alterar a visão e a ralação com a natureza : esta não é apenas 

uma matriz geradora de matérias – primas, mas também é o meio necessário para a existência 

humana. Abrange um direcionamento racional dos recursos naturais e também a transformação 

da organização produtiva e social que gera e recria a desigualdade e a pobreza, assim como as 

ações predatórias produtivas e a formação de novas relações sociais, cujo o foco já não se 

estabelece mais na ânsia pelo lucro, mas no bem – estar humano. 
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O desenvolvimento sustentável no âmbito empresarial 

 

"O mundo se move em direção à desregulação, 

às iniciativas privadas e aos mercados globais. Isto exige que as empresas assumam maior 

responsabilidade social, econômica e ambiental ao definir seus papéis e ações" 

 (Trecho do documento “Mudando o rumo: uma perspectiva global do empresariado para o 

desenvolvimento e o meio ambiente”). 

 

A introdução do conceito de desenvolvimento sustentável no meio empresarial tem se 

definido mais como uma forma de empresas se comprometerem com formas de gestão mais 

eficientes, como medidas identificadas com a eco – eficiência e a produção mais limpa do que 

uma elevação do nível de consciência do empresariado em torno de uma perspectiva de um 

desenvolvimento econômico mais sustentável. Apesar de existir um aumento perceptível da 

movimentação em volta da sustentabilidade, ela ainda está mais centrada no ambiente interno 

das organizações, visando principalmente os processos e os produtos. Não há que se questionar 

que já é considerado como um grande avanço, mas ainda muito falta para que as empresas se 

tornem personagens de um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e adequado, 

economicamente possível e ambientalmente adequado. 

A maneira de apresentação do desenvolvimento sustentável no âmbito das organizações 

define três dimensões, que são: a econômica, a social e a ambiental. 

Pelo lado econômico, a sustentabilidade antevê que as organizações precisam ser 

economicamente viáveis. Sua função na sociedade deve ser cumprida considerando a face da 

lucratividade, ou seja, retribuir o investimento realizado pelo capital privado. 

Já pela face ambiental, deve a empresa guiar-se pela eco – eficiência dos seus processos 

produtivos, adotar a produção mais limpa, ofertar condições para a evolução de uma cultura 

ambiental organizacional, adotar uma posição de responsabilidade ambiental, buscando a não – 

contaminação de qualquer tipo do ambiente natural, e procurar participar de todas as atividades 
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patrocinadas pelas autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao meio 

ambiente natural. 

No que consiste as abordagens sociais, a organização deve satisfazer aos requisitos de 

possibilitar melhores condições de trabalho aos seus empregados, procurando abranger toda 

gama cultural existente na sociedade em que atua, além de proporcionar oportunidades aos 

portadores de necessidades especiais (PNE) de modo geral. Com tudo isso, seus executivos 

devem atuar ativamente nas atividades socioculturais de expressão da comunidade que se 

estabelece nas redondezas da unidade produtiva. 

O principal a considerar na abordagem das três dimensões da sustentabilidade empresarial 

é a sustentação equilibrada e dinâmica necessária e permanente que devem possuir e que 

devem ser consideradas pelas organizações que representam preferencialmente em cada uma 

delas: organizações empresariais (econômica), sindicatos (social) e entidades ambientalistas 

(ambiental). O que precisa ser determinante é a realização de um acordo entre as organizações 

de forma que nenhuma delas alcance o grau máximo de suas reivindicações e nem o mínimo 

tolerável, o que possibilita um diálogo constante para que as três dimensões sejam agraciadas de 

modo a manter a sustentabilidade do sistema. 

A intolerância de qualquer das associações acarretará o desequilíbrio do sistema e a sua 

insustentabilidade. Os empresários devem buscar o lucro admissível; os sindicatos devem 

reivindicar, com o objetivo de manter o equilíbrio, e as entidades ambientalistas deverão abrir 

mão de radicalismo de forma que não prejudiquem de maneira irreversível a situação do 

ambiente natural. 

 

    

 

 

Benefícios alcançados com a adoção de medidas ambientalmente e socialmente 

responsáveis. 

 

As empresas necessitam de estímulos para adotarem certas práticas, um dos maiores 

estímulos que pode ser considerado é o ganho que a empresa terá ao se comprometer 

responsavelmente em todos os âmbitos. 
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As empresas com gestão ambiental não perdem oportunidades de mercado que estão em 

franco crescimento, não aumentam o risco de sua responsabilização por danos ambientais, não 

perdem somas vultuosas de dinheiro e não coloca em perigo seu futuro e os postos de trabalho 

delas decorrentes. 

Quando a empresa possui a gestão ambiental, os conselhos administrativos, os gestores, a 

direção e os demais ocupantes de cargos de gerência e de administração não tem suas 

responsabilidades aumentadas em face dos danos ambientais, e não colocam em risco seus 

empregos e suas carreiras profissionais e nem o desenvolvimento das empresas em que atuam. 

Com a adoção da gestão ambiental as empresas podem aproveitar todas as oportunidades 

de redução de custos e automaticamente aumentar a margem de lucro. 

North citado por Barbiere define que a gestão ambiental pode proporcionar  benefícios 

estratégicos e econômicos. Como benefícios estratégicos são realçados pelo autor os seguintes: 

 

a – melhoria da imagem institucional; 

b – renovação do portfólio de produtos; 

c – produtividade aumentada; 

d – maior comprometimento dos funcionários e melhores relações de trabalho; 

e – criatividade e abertura para novos desafios 

f – melhores relações com autoridades públicas, comunidades e grupos ambientalistas 

ativistas; 

g – acesso assegurado aos mercados externos; e 

h – maior facilidade para cumprir os padrões ambientais. 

Já os benefícios econômicos podem ser percebidos nos seguintes pontos: 

 I - Economia de custo: considerada quando existe a redução do consumo de água, energia 

e de outros insumos; economia com a reciclagem, venda e aproveitamento de resíduos e 

diminuição de efluentes, redução das multas e penalidades por poluição; 

II – Incremento de receitas: Aumento da contribuição de produtos verdes que podem ser 

vendidos com preços mais elevados; aumento da participação no mercado devido à inovação 

dos produtos; linhas de novos produtos para novos mercados, aumento na demanda para 

produtos que contribuam para a diminuição da poluição. 

Apresentados os benefícios alcançados com as medidas de gestão ambiental cabe agora 

realçar quais são os benefícios tidos com a adoção de RES, que vão desde contribuir com a 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

19 

 

 

adoção do implemento do respeito e proteção dos direitos humanos, apoio aos movimentos que 

lutam contra as violações desses direitos, apoio ao combate ao trabalho forçado e infantil, até o 

reconhecimento da sociedade pelas ações que contribuem para melhorar as condições de vida 

das comunidades que são atendidas pelas medidas práticas de cunho social e o aumento da 

qualidade de vida e do bem estar das mesmas. 

 

Considerações Finais. 

 

Com a intensificação da industrialização e o consequente aumento da capacidade de 

intervenção humana na natureza os problemas ambientais alcançaram patamares nunca antes 

imaginados. 

 A problemática ambiental ocupa hoje a pauta das grandes discussões ao redor do 

mundo e transforma-se em uma preocupação crescente da maioria das empresas que não se 

permitem fazerem papel de vilãs da sociedade. 

A conscientização ambiental ocorre em conjunto com o aumento das denúncias dos 

problemas de contaminação do meio ambiente. Com toda essa realidade foi necessário a 

elaboração de um elevado número de normas e regulamentos e consequentemente a  criação de 

inúmeros órgãos que pudessem acompanhar a aplicação dessas ferramentas legais. 

Diante dessa realidade a sociedade civil se viu na obrigação de se organizar para atuar 

em temas pontuais relacionados com o meio ambiente. Essas organizações hoje representam 

agentes de pressão em todos os níveis de organização política da sociedade. 

Essa nova realidade determina uma mudança radical de ação das empresas das áreas 

privadas e públicas da economia que necessitam cada vez mais considerar a opinião pública 

quando se trata das questões ambientais. 

Desde que as pessoas começaram a ser envolver com os temas ambientais as empresas 

passaram a figurar como vilãs da sociedade, como as maiores envolvidas no processo de 

degradação do meio ambiente natural. Entretanto são consideradas somente como unidades 

produtivas, fora do contexto social. Porém as empresas precisam ser visualizadas dentro do 

contexto social que estão inseridas, como fornecedoras de produtos e serviços que atendem as 

necessidades das pessoas para viver. 

Sob esse olhar a responsabilidade social das empresas continua, mas deve ser dividida 

com a sociedade como um todo que necessita de seus produtos para a sua sobrevivência. 
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Isso não quer dizer que a irresponsabilidade de muitos empresários deva ser assumida 

pela sociedade; ao contrário, a responsabilidade ambiental de cada um e principalmente do 

empresário, é relevante para a superação da crise ambiental, e deve assumi-la de forma integral, 

seja por sua própria vontade ou através da coação que é aplicação rígida da legislação. 

A responsabilidade ambiental se encontra no centro da responsabilidade social 

empresarial e deve ser percebida como parte integrante desta e nunca de forma isolada. A 

responsabilidade ambiental deve ser compreendida como ações que vão muito além das 

exigências legais. 

A sociedade de hoje com um número elevado de informações não aceita mais que as 

empresas fiquem alheias aos problemas ambientais e sociais e exigem uma atuação responsável 

das mesmas em todos os aspectos. 

Ficar a margem desse processo de transformação das práticas administrativas 

predatórias e irresponsáveis do ponto de vista social, representa uma grande oportunidade de se 

consolidar como empresa competitiva tanto no mercado interno como no mercado externo. 

Diante de todas essas constatações é certo afirmar que o preço a se pagar com a não 

adoção das medidas de RES e SGA é muito mais elevado que o pago para a implementação das 

medidas coerentes. 

Face ao exposto no decorrer deste artigo os benefícios e vantagens para as empresas 

são inúmeros e não assumir suas responsabilidades significa não estar preparado para enfrentar 

o mundo corporativo contemporâneo e abrir cada vez mais as portas para o mercado externo 

atuar sem concorrência a altura e acima de tudo declarar a incompetência para se adequar ás 

exigências legais e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

21 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial Conceitos, Modelos e Instrumentos, 

2ª edição, São Paulo, editora Saraiva, 2007. 

 

DIAS, Reinaldo, Gestão Ambiental Responsabilidade Social e de Sustentabilidade, 1ª 

edição, São Paulo, editora Atlas, 2007. 

DONAIRE, Denis Gestão Ambiental na Empresa, 2ª edição, editora Atlas, 2007. 

VADE MECUM, 10ª edição atualizada e ampliada, São Paulo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Normas da ABNT: pesadelo ou solução discente 

Andréia Magalhães de Oliveira1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Autora do Livro METODOLOGIA: A arte de escrever um trabalho científico. Mestre em Ecologia e 

Produção Sustentável, Especialista e Graduada em Ciências Econômicas pela PUC-GO. Docente na 
Faculdade Estácio de Sá Goiás, Faculdade Araguaia e FABEC.  



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os estudantes de ensino superior têm sempre uma angústia quando se trata de 

confecção de trabalho acadêmico e em especial quando o trabalho é para a obtenção de título. 

Os trabalhos exigidos por professores ao longo dos anos nas Instituições de Ensino Superior em 

variados cursos exigem dos acadêmicos além do entendimento das normas da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas também vastas informações a respeito do que vai ser 

tratado. 

A ABNT faz dos alunos autênticos escravos de livros de metodologia científica, são inúmeras 

recomendações normativas, regras para fonte, títulos, bibliografia, citações, tipos de trabalho, 

enfim um celeiro de informações que precisam ser absorvidas para a confecção de qualquer 

modalidade de atividade acadêmica. 

As referências bibliográficas são verdadeiros enigmas para estudantes, são complexas e 

extensas e algumas delas difíceis de entender. O estudante além de precisar conhecer a 

metodologia dos trabalhos acadêmicos precisa se atentar para a adequação das diferentes 

Instituições. 

Cada Instituição tem suas adaptações para trabalhos acadêmicos dentro das normas da ABNT, 

ou seja, elas seguem as normatizações, mas tem seus modelos de trabalhos para apresentação 

de forma muito particular. 

O estudo para a estruturação de um trabalho requer muita leitura, atenção, investigação, 

questionamento e até mesmo dúvidas para que o mesmo possa existir e ser digno de julgamento 

positivo por parte dos leitores. 

É preciso em caráter de urgência que haja uma alternativa para os estudantes do ensino superior 

com informações que busquem diminuir ou pelo menos amenizar um pouco das dúvidas com 

relação à construção da formatação de uma revisão bibliográfica e/ou de uma pesquisa aplicada 

que culmina na efetivação de um trabalho para obtenção de título para os discentes de 

graduação e curso de pós-graduação. 
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RESUMO: As organizações buscam profissionais com características singulares que 

atendam as exigências do mercado. As cobranças por profissionais cada vez mais competentes e 

multidisciplinares, que possuam boa comunicação e relacionamento interpessoal, inteligência e 

qualificação emocional, trabalhar em equipe e saber liderar são alguns dos requisitos básicos 

para competir por uma vaga de trabalho. Profissionais que tenham a visão do todo e sejam 

conhecedores profundos da área em que atuam. A qualificação profissional e as competências 

comportamentais serão cada vez mais exigidas e se tornarão pontos de distinção nas 

organizações. O intraempreendedorismo será o fator decisivo nas contratações,  por se tratar de 

um requisito essencial nesse novo perfil de profissional, sendo uma característica diferencial para 

a sua empregabilidade.  

 

Palavras-chave: Competência, Profissional, Intraempreendedorismo, Empregabilidade. 

 

 

 

SUMMARY: The organizations search professionals with singular characteristics that take care of 

the requirements of the market. The collections for more competent professionals each time 

and to multidiscipline, that it possesss good communication and interpersonal relationship, 

intelligence and emotional qualification, to work in team and to know to lead are some of the 

basic requirements to compete for a work vacant. Professionals whom the vision of all has and 

are deep experts of the area where they act. The professional qualification and the mannering 

abilities will be each demanded time more and a competition for the companies will become. The 

intraempreendedorismo will be a decisive factor in the acts of contract, for if dealing with an 

essential requirement in this new profile of professional, eing a distinguishing feature to their 

employability.  

 

Keywords: Ability, Professional, Intraempreendedorismo, Employability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da concorrência entre as organizações ocorrida nos anos 90, com a abertura 

dos mercados, a entrada de novas tecnologias no Brasil e a globalização, trouxe um desafio para 

as empresas nacionais tornarem-se mais competitivas para concorrerem com os produtos 

estrangeiros, agora presentes no mercado brasileiro. Esse novo cenário provocou nesta época 

um grande número de demissões, seguidas do aparecimento de empreendedores, que por falta 

de colocação no mercado se arriscaram em abrir um negócio, mesmo sem nenhum 

conhecimento da área de atuação. 

O aumento de empresas nesse período atraiu pesquisadores, que levantaram o nível de 

empreendedorismo nos países e a relação com seu desenvolvimento econômico. No Brasil ficou 

constatado que o empreendedorismo ocorria mais por necessidade do que por oportunidade. 

Mas foi a vontade do brasileiro que fez com que novas formas de trabalhar e gerenciar fossem 

colocadas em prática, dando espaço ao perfil do empreendedor. 

Ao mesmo tempo surge o conceito de empregabilidade, que é definido como a qualidade 

que possui a pessoa que está adequada com as exigências do mercado de trabalho. O individuo 

pode torna-se talento dentro das organizações com a característica  intraempreendedora. 

As mudanças ocorridas no mercado de trabalho têm provocado uma verdadeira 

revolução nos modelos tradicionais de gerir negócios, as empresas buscam atrair potenciais, 

pessoas empregáveis, que tragam diferenciais competitivos para elas. 

A facilidade na obtenção de informações e as práticas modernas trazem maior agilidade, 

inovação e flexibilidade na gestão. A empregabilidade está marcada pela habilidade e 

competência do individuo. Muito mais que habilidades técnica, o mercado de trabalho atual 

exige das pessoas habilidades relacionadas à personalidade e ao comportamento. Essa 

estratégia tem ocupado um espaço certo dentro dessa nova forma de gerenciar as organizações, 

portanto, a administração estratégica e empreendedora já faz parte da realidade desse novo 

modelo que busca resultados através da inovação e do crescimento por meio de profissionais 

pró-ativos que criam mecanismos de desenvolvimento e competitividade para a organização.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

“Os empreendedores s~o pessoas diferenciadas, que possuem motivaç~o singular, 

apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser 

reconhecidas e admiradas [...] (DORNELAS, 2005:21). As mudanças ocorridas no ambiente de 

negócios tem exigido o surgimento de profissionais com perfil empreendedor, pessoas 

motivadas, criativas, que acompanham os acontecimentos e evolução do mercado, buscam 

novas descobertas e formas de trabalhar. 

Schumpeter apud Chiavenato( 2007:8), acrescenta dizendo que: 

 

O empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica existente 

graças à introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação 

de novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, 

materiais e tecnologias. 

 

  

Ainda Shumpeter apud Chiavenato( 2007), acredita que o empreendedor é a essência da 

inovação e através dele são criadas as novas formas de fazer negócios. 

 As características dos empreendedores de sucesso, segundo Dornelas (2005:33), s~o: “ 

são visionários, sabem tomar decisões, são indivíduos que fazem a diferença, sabem explorar ao 

máximo as oportunidades, são determinados e dinâmicos, são dedicados, são apaixonados pelo 

que fazem”. 

Os empreendedores são pessoas que gostam de trabalhar mais com os aspectos 

estratégicos e quando sua empresa cresce eles possuem dificuldades em gerir seus negócios. 

A abertura de uma empresa acontece por diversos motivos que podem estar relacionados 

à realização pessoal, independência financeira, necessidade ou por oportunidade, o que vale 

realmente é empreender, encontrar uma solução inovadora para problemas antigos, ter visão 

estratégica. 

O conceito de empreendedorismo se fez conhecido em nosso meio na década de 

noventa, época em que se observou um grande número de abertura de empresas, bem como 

altas taxas de fechamento das mesmas. Os motivos que elevaram os índice de fechamento são a 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

28 

 

 

falta de planejamento dos pequenos empresários, deficiência de gestão, falta de conhecimento 

e práticas gerenciais. (DORNELAS, 2005). 

A preocupação em fazer nascer empresas duradouras e permanentes fez surgir em 1990 

o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, dando suporte e 

consultoria ao pequeno empresário. 

O projeto GEM – Global Entrepreneurship Monitor foi uma iniciativa de pesquisadores do 

Babson College, nos Estados Unidos, e da London Business School na Inglaterra, para levantar 

informações sobre a atividade empreendedora dos países e verificar a relação do 

empreendedorismo com o nível de crescimento econômico. Desse estudo o GEM definiu dois 

tipos de empreendedorismo: Empreendedorismo por Necessidade e por Oportunidade.  

O Brasil liderava o ranking dos 21 países pesquisados em 2000, além disso, o GEM, 

observou que o Brasil é um dos países que apresentava o maior índice de abertura de empresas 

por necessidade, 41%, segundo dados fornecidos pelo Guia PEGN (2002). 

O planejamento é a ferramenta essencial para o alcance dos objetivos empresariais de 

qualquer organizaç~o. Segundo Ferreira (2002:116), “ O planejamento estratégico é o processo 

de planejamento formalizado e de longo alcance, empregado para se definir e atingir os 

objetivos organizacionais”.  O planejamento estratégico surgiu nos anos 70 como forma de 

determinar as ações futuras das organizações. 

A prática do planejamento empresarial é recente, sendo verificado nos anos 80, segundo 

Ferreira (2002), tendo evoluído nos últimos anos, vindo a caracterizar a administração 

estratégica, que visa não somente os aspectos estratégicos, táticos e operacionais, tendo a 

preocupação em capacitar as pessoas em desenvolver seu pensamento estratégico, alcançando 

uma mudança de comportamento de seus tomadores de decisão. 

É um grande desafio às organizações atuarem com a administração estratégica, visto que 

as mudanças no ambiente ocorrem com muita velocidade e estas devem manter-se sempre de 

forma estratégica para não perder posição. 

Dill citado por Ferreira (2002:118) relata sobre os desafios que uma empresa enfrenta ao 

tentar implantar uma administração estratégica;  

1. Convencer a gerência a pensar em termos estratégicos, fazendo com 

que não apenas questione o que deve persistir na organização mas 

também o que deve ser alterado. 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

29 

 

 

2. Garantir a resposta organizacional, ou seja, desenvolver formas de 

acompanhamento e controle do estabelecimento e implantação das 

etapas envolvidas no processo de administração estratégica. 

3. Enfrentar o ambiente. Além dos desafios e oportunidades que a 

empresa encontra no ambiente, deve também considerar a multiplicidade 

de agentes que o compõem: consumidores, clientes em geral, políticos, 

organizações sem fins lucrativos, órgãos representativos do governo etc. 

 

A implementação da administração estratégica tende a apresentar bons resultados para a 

organização, sendo necessário o acompanhamento constante de todos pois essa administração 

é contínua pois sempre será necessária a adequação de estratégias para atender as necessidades 

do mercado. 

Ansoff citado por Ferreira (2002:116), traz a definiç~o de estratégia como: “regras e 

diretrizes para a decis~o, que orientam o processo de desenvolvimento de uma organizaç~o”. As 

estratégias levarão as organizações a alcançarem seus objetivos; são elas as responsáveis pela 

manutenção da posição da empresa num ambiente turbulento e de mudanças. 

Toda organização possui um objetivo maior que é oferecer ao mercado ou ambiente um 

produto ou serviço desejado pelo mercado. Ansoff citado por Ferreira (2002), menciona a 

expressão OSA – Organização a Serviço do Ambiente, referindo-se a toda e qualquer 

organização com ou sem fins lucrativos que compram ou vendem produtos e serviços para 

clientes e fornecedores agrupados por suas semelhanças, utilizando tecnologia e Know-how. 

“Quando qualquer OSA se confronta com a perspectiva de extinção, concentra toda sua energia 

na busca de uma estratégia de sobrevivência”. (FERREIRA, 2002:120). 

Nesse cenário o empreendedor se adapta reagindo rapidamente às mudanças e a 

encarando como uma oportunidade, o que difere o empreendedor dos demais é sua capacidade 

de criar algo novo, de correr riscos, de manter um comportamento competitivo dentro de uma 

organizaç~o que n~o seja sua, atitude intraempreendedora. “[...] percebe-se a capacidade de 

inovar como um instrumento específico e integrado ao espírito empreendedor”. (FERREIRA, 

2002:182). 

A administração empreendedora é o modelo de gestão baseada na liberdade de ação 

pelos seus colaboradores, manter um ambiente propício à criação de novas idéias e ao 

surgimento de novos produtos ou serviços. 
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Para Drucker apud Ferreira (2002:183): “[...] a empresa deve ter pr|ticas coerentes com a 

estrutura organizacional, em termos de recursos humanos, remuneração, incentivos e 

recompensas que estimulem a busca incessante de inovações”. 

A busca constante por mudanças caracteriza a inovação sistemática que é resultado da 

administração empreendedora. 

ALMEIDA (2006, pg.112), cita um trecho do artigo de Nancy Malschitzky:  

“Entende-se por empregabilidade a busca constante do desenvolvimento de habilidades e 

competências agregadas por meio do conhecimento específico e pela multifuncionalidade, as 

quais tornam o profissional apto { obtenç~o de trabalho dentro ou fora da empresa”.  

 A empregabilidade ressalta o espírito empreendedor do individuo, desenvolvendo 

competências e habilidades para sobrevivência no mercado de trabalho. 

 

 

Segundo Chiavenato (1999), a empregabilidade surgiu devido ao alto índice de 

desemprego. O fator do índice do aumento de desemprego contribuiu para maior qualificação 

da mão de obra e comprometimento do individuo com as organizações e consigo mesma. 

A empregabilidade proporciona ao trabalhador a chance de escapar do desemprego 

mantendo sua capacidade de obter emprego, adquiridas através de formação profissional. 

As mudanças no mercado de trabalho, coloca  os trabalhadores, com maior grau de 

empregabilidade, em condições de melhor colocação à uma nova oferta de emprego,  estando 

assim mais protegidos do desemprego, do trabalho precário e outras formas de informalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

O Brasil é um país de elevado número de micro e pequenas empresas resultado do perfil 

de empreendedores que se dedicam a negócios desafiadores combinando empreendedorismo e 

gestão estratégica e empregabilidade. O empreendedorismo contribui apresentando a 

importância da inovação e de invenções que são de grande relevância para que o Brasil continue 

liderando e crescendo nas pesquisas, para isso é fundamental a definição de estratégias que 

conduzam a organização. A gestão estratégica está no talento de gerir pessoas em uma 

organização. A empregabilidade é conquista e manutenção do emprego de maneira valiosa.  

A administração estratégica, através do espírito empreendedor, se propõe a estabelecer 

as diretrizes e estratégias que nortearão todo o percurso da organização, em todas as 

dimensões sejam elas econômicas, financeiras, sociais e culturais. Através deste comportamento 

criativo é que as organizações poderão encontrar oportunidades no mercado para manter sua 

competitividade e liderança. 

A importância da gestão estratégica e empreendedorismo que é uma forte característica 

na empregabilidade dentro das organizações está ligado a competências e habilidades 

necessárias do individuo. 
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1 INTRODUÇÃO. 

 

O desafio premente das economias mundiais, entenda-se neste contexto os países 

desenvolvidos e os países conhecidos como, nações em desenvolvimento. É o de como 

conseguir obter resultados efetivos e duradouros de desenvolvimento econômico e social.  

Para tanto precisamos entender inicialmente as razões que levaram os governos a terem 

insucesso na busca do objetivo acima citado. 

Dentre estas razões podemos destacar: a baixa implementação e a fragmentação. A respeito da 

implementação, os autores da área e a prática da gestão pública tem defendido a proposta de 

implantação do planejamento estratégico, como forma eficaz de lidar com as incertezas e 

complexidades de novos contextos de atuação das organizações. Contudo, a adoção de um 

modelo de planejamento estratégico por si só, não representa em nenhum momento uma 

garantia de sucesso, pois o mesmo precisa ser implementado. É sobre a essa parte que é 

atribuído a crescente perda de controle, devido principalmente a estratégias, manobras de 

postergação, barganhas e persuasão, elementos característicos do processo de implementação. 

Estratégias sejam elas coorporativas ou estatais falham mais por problemas de implementação 

que de sua própria criação. Neste sentido surge uma nova questão, que é a seguinte: como 

programar, desenvolver as estratégias de governo? 

Sobre a fragmentação, citamos principalmente: as políticas e programas sociais que não vão ao 

encontro dos interesses comuns, dificuldade de conseguir e convergir ações, ações sem efeitos, 

tem tornado a fragmentação uma condição crítica no sentido de se estabelecer um modelo de 

plano estratégico. 

 

2 DESENVOLVIMENTO. 

 

2.1 REFORMAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO. 

 

As reformas de primeira geração tinham como norteadores principais os ajustes econômicos 

e fiscais. Pois neste momento o “mundo” enfrentava crises de v|rios aspectos, originadas 

pelas: 
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 Fim do desenvolvimentismo pós-guerra. 

 Crises do petróleo.  

 Crises de liquidez. 

 Instabilidade do mercado financeiro internacional. 

 Crise do “welfare state” 

 Disfunções burocráticas, preocupação demasiada com o estado. 

 Sobrecarga fiscal. 

Desta forma os países necessitados de crédito deveriam seguir o princípio de executar o ajustes 

fiscais necessários, reestruturar sua economia para estarem aptos a dispor da credibilidade dos 

países financiadores e investidores de recursos. Entretanto, o ajuste fiscal obriga a cortes e 

restrições, fato que sobre maneira poderia dificultar o processo posterior de crescimento. 

 

2.3 REFORMAS DE SEGUNDA GERAÇÃO. 

 

A diferença principal entre as reformas de segunda geração e a de primeira geração é a 

promoção do desenvolvimento. Acredita-se que os desafios em escala global, são a crescente 

desigualdade e pobreza, e não podem ser vencidos pela simples ação dos mercados, mas por 

meio do fortalecimento do estado, do mercado e do terceiro setor. 

As reformas de segunda geração não dispensam o ajuste econômico, porém enfatizam que a 

preocupação com o bem estar social de forma integrada a responsabilidade fiscal e com ganhos 

de eficiência, que estão baseados em transformações estruturais, não somente na redução de 

custos e despesas. 

Portanto para alcançar resultados de desenvolvimento, é necessário um conceito de 

desenvolvimento aberto, num ambiente marcado pela globalização, integração e 

interdependência. Buscar tratar de forma integrada o desenvolvimento econômico (estabilidade 

e crescimento), o desenvolvimento social (bem estar geral em termos de desenvolvimento 

humano) e conservação do meio ambiente.  

 

 

Os processos de transformação da gestão pública segundo a nova administração para o 

desenvolvimento alinham-se com o estado da arte da nova gestão pública que preconiza formas 

integrativas de atuação na esfera pública. Segundo, Ramió (2001), “a necessidade de equilibrar 
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os valores de empresa associadas às estratégias mais relevantes da nova geração de gestão 

pública com a implantação de novos valores públicos, e de implantar a administração relacional, 

investindo em capacitação técnica dos funcionários públicos para que estes sejam capazes de 

enfrentar todas as complexidades derivadas da gest~o de redes.” 

 

2.4 O GOVERNO MATRICIAL E A BUSCA POR RESULTADOS. 

O Governo Matricial é nesse sentido, uma concepção de governo em rede, por definição: 

“arranjos multi-organizacionais para resolver problemas que não podem ser abordados , ou 

abordados facilmente, através de uma única organizaç~o”. No sentido relacional redes s~o “um 

conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e interdependente, 

que vinculam uma variedade de atores que compartilham interesses comuns com relação a uma 

política e que trocam recursos para satisfazer a estes interesses compartilhados, usando a 

cooperação para atingir objetivos comuns” (Borzel, 1998).   

 

2.5 IMPLEMENTAÇÃO EFETIVA. 

Uma vez os programas tendo um desenho fragmentário na medida em que busca vincular 

resultados programados a demandas e problemas conforme percebidos pelas instancias 

formuladoras, distanciando-se das metas mobilizadoras. Em contrapartida, no desejo de se 

buscar convergência, ajustes centrais nos resultados de programas tendem a distancia-los das 

instancias implementadoras. Além do mais os programas não são auto executáveis nem as 

organizações são auto-orientadas para resultados, portanto, torna-se necessária uma nova 

arquitetura, uma espécie de superposição integradora sobre as estruturas existentes, de modo a 

se integrar múltiplas dimensões potencialmente fragmentadas: estratégias de governo, 

programas, organizações e recursos. A implantação do governo Matricial segue três passos 

básicos: 

 Revigorar o planejamento governamental, estabelecendo o elo entre a dinâmica do 

contexto contemporâneo e as características do modelo de planejamento;   

 Dotar a agenda estratégica de coerência, estabelecendo o elo entre resultados de 

programas e resultados de desenvolvimento; 

 Alinhar a arquitetura governamental com a agenda estratégica de governo, 

estabelecendo o elo entre programas e organizações implementadoras, promovendo a 
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alocação efetiva de recursos entre o orçamento, pessoas, informações e a agenda 

estratégica;  

 Implantar a central de resultados do governo, promovendo o controle matricial de 

resultados. 

 

2.6 QUAIS CONCEPÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAIS PROPORCINAM O 

ALCANCE DE RESULTADOS? 

O desenvolvimento de um planejamento governamental eficiente deve agregar em seu 

arcabouço um modelo de planejamento adequado ao enfrentamento de contingências 

complexas do contexto governamental, aliando a convergência de programas do planejamento 

com os objetivos de desenvolvimento, o alinhamento entre o planejamento e a arquitetura 

governamental e abordagem da questão da adequação do processo de planejamento 

governamental com o contexto que conforma a atuação do estado contemporâneo. Deverá ser 

composto por elementos de caráter: econômico, político, social, tecnológico, estar povoado por 

um conjunto de atores que representam os diversos interesses em jogo. 

O primeiro passo em direção ao novo tipo de planejamento é a definição de opções estratégicas 

de desenvolvimento, o que envolve a adoção de posturas em relação às interdependências com 

o contexto, a análise prospectiva dos cenários, percebendo potencialidades e vulnerabilidades e 

o estabelecimento de parcerias estratégicas. 

O segundo passo é a formulação de planos de desenvolvimento que exprimam determinação e 

flexibilidade, sendo um elemento programático dinâmico divididos em: formulação, 

implementação e avaliação continuas, que se ajustam à dinâmica da realidade e não uma camisa 

de força que nos distanciam dela. È fundamental que os planos exprimam a visão e seus 

objetivos que indiquem a efetividade, o efeito desejado no ambiente determinado, antes de 

especificar como gera-los. Nele deve estar contido as múltiplas dimensões da sociedade que se 

pretende alterar: economia, meio ambiente, sociedade, sem fortes vieses dominantes. Deve se 

posicionar na perspectiva territorial, reconhecendo dinâmicas micro, médias e macro regionais. É 

fundamental que sejam participativos e busquem ativar as capacidades dos personagens 

envolvidos tanto para formulá-lo quanto para implementá-lo.  
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3 RESUMO. 

 

O texto de Marini & Marins – Um governo matricial: estruturas em rede para a geração de 

resultados de desenvolvimento, sugere a introdução de um novo paradigma, que é o da 

necessidade de se planejar estrategicamente, tendo como elementos passíveis de alterações, 

aspectos econômicos, ambientais e sociais. 

É importante salientar que o desenvolvimento de um planejamento governamental que ora seja 

implantado, de forma eficiente e eficaz, portanto gerando os resultados esperados, é fruto de 

um longo processo de maturação e adequação de conceitos que no decorrer do tempo foram 

revistos e atualizados às necessidades de uma sociedade produtora de recursos, mas também 

sedenta por resultados. 

 

Palavras chave: Planejamento, Sociedade, Resultado. 
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RESUMO 

O presente artigo tem a finalidade de apresentar uma análise sobre os processos de 

concessão de crédito adotados por micro e pequenas empresas frente ao seu mercado de 

atuação. Há de considerar que se trata esse segmento de um importante pilar na manutenção do 

emprego e na geração de renda para o país, portanto, verifica-se a necessidade de torná-lo cada 

vez mais fortalecido. Partindo do princípio de que o gerenciamento da concessão de crédito no 

varejo para micro e pequenas empresas está evoluindo muito rapidamente, esta pesquisa 

buscou descrever e analisar as metodologias mais adequadas para estas empresas, levando em 

consideração suas técnicas e o contexto de atuação. Esse segmento é um dos que mais cresce 

todos os anos, contudo, mostra também que as metodologias usadas no passado são 

atualmente consideradas obsoletas e tem sido substituída por metodologias que levam em 

consideração indicadores em várias perspectivas, aliadas à análises clássicas e a continuidade dos 

processos. O estudo demonstra basicamente as decisões de aplicação de capital em estoques 

para financiar vendas aos clientes que prometem retorno em período futuro. O tema se insere 

no âmbito da Administração financeira de curto prazo promovendo discussões importantes 

sobre a melhoria no desempenho das empresas que concedem crédito. O objetivo desta 

pesquisa ao avaliar a gestão do crédito é de contribuir para a melhoria dos instrumentos 

existentes e em uso no mercado promovendo um incremento para analistas de crédito. 

Destacando que o segmento em estudo é amplo, envolvendo inúmeros critérios e métodos de 

análise. 

 

Palavras-chave: Concessão de crédito, gestor, riscos, scores, estratégia. 
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ANÁLISE DE CRÉDITO: UMA NOVA VISÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Introdução 

 Diversos estudos e pesquisas vêm sendo realizados no sentido de compreender e 

fortalecer micros e pequenas empresas, contudo, observa-se que, infelizmente, a vida dessas 

empresas não são tão longas. De acordo com pesquisas realizadas pelo SEBRAE-Serviço 

Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, 56% delas não ultrapassam o quinto ano de 

vida. 

 A relevância dessa informação requer uma análise apurada no sentido de que se possa 

compreender esse fenômeno, considerando, inclusive que, 98% das empresas que nascem todos 

os anos fazem parte desse segmento, o qual assume um papel fundamental na geração de 

emprego e renda do país. Decorrente desse entendimento há uma imperativa necessidade de 

encontrar novas formas de gestão que possam contribuir com sua continuidade. 

 Sabe-se que um gestor deve reunir alguns conhecimentos que lhe propiciará condição de 

realizar um trabalho capaz de gerar os resultados que se espera de uma empresa que é o lucro, 

sem o qual não é possível que nenhuma, independente do porte, sobreviva.  

 A visão sistêmica é o caminho que o gestor tem para conciliar os interesses financeiros, 

produção, vendas e pessoal. Sem essa visão ocorre uma distorção entre as partes que formam o 

todo e a conseqüência é o finalizar das atividades. 

 Considerando esse contexto, entende-se que o setor financeiro assume um papel 

fundamental em todo o organismo uma vez que, sem recursos financeiros não há possibilidades 

de realizar nenhuma ação. 

 Assim sendo, o crédito é uma arma poderosa na gestão de toda e qualquer organização. 

Através do crédito é possível incrementar os negócios, satisfazer a necessidade do 

cliente/consumidor, contudo, conceder crédito não é uma tarefa fácil. Há de se ter cuidado para 
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não colocar em risco os ativos da empresa ou gerar negócios que se tornem incobráveis levando 

à outros gastos. Para análise de crédito não é mais aceitável a visão empírica, há necessidade de 

se utilizar mecanismos capazes de tornar o negócio o menos arriscado possível. 

 Diante desse entendimento, pode-se afirmar que uma empresa, cujo planejamento esteja 

desalinhado, de modo geral, não se vê em condição de recusar um negócio porque, geralmente, 

se está em busca de gerar caixa com o fim de cumprir compromissos já assumidos. Desta forma, 

o crédito é concedido sem uma melhor análise do negócio, o retorno que esse vai gerar, a 

capacidade e o caráter do possível devedor. Todas essas análises deixam de ser realizadas 

porque, o gestor financeiro que geralmente é o dono, se vê em contingência e assim corre o 

risco. 

 Pode-se entender que esse comportamento faz parte da cultura de gestores que não se 

prepararam para estar à frente de uma empresa, geralmente constituída sem planejamento e 

controle, sem os quais, muito dificilmente haverá possibilidades de continuidade. 

 Diante dessas premissas o micro e o pequeno empresário há de entender a necessidade 

de buscar uma nova visão para gerir seus negócios. Importante compreender qual a situação do 

momento, onde está e onde pretende chegar.  

  

Metodologia aplicada 

 Considerando que metodologia é um princípio que norteia o desenvolvimento de um 

determinado trabalho e dá maior compreensão dos objetivos propostos, este artigo analisou 

questionamentos expostos em métodos qualitativos, por se tratar de um estudo exploratório, 

descritivo, baseado em pesquisas bibliográficas, com a finalidade de identificar tendências de 

mercado quanto ao fenômeno em estudo - a análise de crédito. 
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Fundamentação teórica 

 A constituição e gerenciamento de uma empresa requerem um conhecimento sistêmico 

apurado uma vez que, como todo organismo, não há possibilidades de um bom funcionamento e 

resultado satisfatório se todas as partes não interagirem de forma a contribuir com o alcance do 

objetivo final que é suprir uma necessidade de seus clientes e, conseqüentemente, gerar lucro 

com suas operações, independente do seu porte. 

Para sistematizar esta relação interdepartamental, a gestão precisa superar as 

deficiências mais acentuadas, porque existe uma relação de causa-efeito.  A causa é 

determinante para o surgimento do efeito. E, a lógica sistêmica busca entender as diversas 

variáveis a partir de uma visão de forças dinâmicas que interagem e atuam entre si. (Chiavenato, 

1993). 

Ainda que não seja planejado ou percebido, todos os departamentos de uma empresa 

influenciam no resultado final do seu exercício. Há de se atentar que a ação dos setores de 

produção, vendas, financeiro e pessoal estão diretamente ligados e dependem entre si para que 

os custos não ultrapassem os limites suportáveis não causando a desestabilização dos negócios. 

Esta integração sofre um efeito maior, porque, todas as ações deságuam no coração da empresa 

que está representado pelo setor financeiro e este é uma conseqüência de todas as operações, 

isto é, do todo complexo e integrado que é a empresa. Daí surge a necessidade de um 

planejamento adequado à sua realidade de modo a viabilizar sua gestão. 

Grande parte das empresas deixa de existir em curto espaço de tempo e, de modo geral, 

chegam ao fim por não suportarem as dificuldades financeiras bem como as crises gerenciais, 

uma vez que, quase sempre, trata-se de empresa familiar e um ou outro membro entende que o 

responsável pelo insucesso é a outra parte. Nessa perspectiva não se dá conta de que ocorreram 

diversos fatos que culminaram com a finalização dos negócios 

Sabe-se que a continuidade de uma organização depende do modo como sua gestão é 

realizada e para cada gestão há uma cultura diferente. Isso quer dizer que, conforme assevera 

Chiavenato (1985), as empresas não são autônomas nem auto-suficientes. Elas precisam ser 

governadas, desse modo, pode-se afirmar que esse “governo” realizar-se-á conforme a cultura e 

a disposição dos que assumem seu comando. 
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De modo geral, o pensamento presente para os diretores e gerentes de micro e pequenas 

empresas, está alicerçado no entendimento de vender seus produtos ou prestar os serviços, 

gerar caixa e levar adiante os negócios. Todavia, não há um planejamento elaborado para 

nortear a condução dessa empresa e, resguardar as inúmeras razões adversas. É a falta de um 

planejamento adequado que dá oportunidade ao surgimento de problemas de toda ordem, os 

quais vão se avolumando até chegar a um ponto de total inviabilidade. De acordo com Silva 

(2000, p 71): 

As funções financeiras, geralmente realizadas pelo dono, voltam-se muito 

mais para a obtenção de recursos para sua sobrevivência e ou para cobrir 

deficiência de caixa decorrente de decisões já tomadas do que 

propriamente para um adequado planejamento das origens e aplicações 

de recursos. 

 

Esta visão demonstra que o desequilíbrio financeiro constitui o maior de todos os 

problemas que uma organização enfrenta, o qual se apresenta de diversas formas: despesas 

maiores que a receita, a costumeira confusão que os sócios fazem com as finanças da pessoa 

jurídica e da pessoa física (princípio da entidade) e, também, por contabilizar prejuízos com os 

incobráveis que pode ser representado por cheques devolvidos, títulos protestados e devolvidos 

para o cedente, títulos de crédito em carteira, vencidos e não recebidos. Esta operação interfere 

no ciclo operacional da empresa que demonstra a transição periódica de caixa para estoques e, 

dos estoques para duplicatas a receber, que por sua vez retorna para o caixa. Esta visão deve ser 

ressaltada porque o objetivo da administração do capital de giro é administrar cada um dos 

ativos e passivos circulantes da empresa e, desta forma, manter um nível aceitável de capital 

circulante líquido. 

 

 Neste contexto, aparecem as operações de crédito, as principais vertentes que alimentam 

o setor financeiro das organizações, sendo assim, a concessão de crédito torna-se um dos 

grandes desafios a ser enfrentado pelo gestor, especialmente o gestor do crédito, que deve 

conciliar a visão comercial com a visão financeira, funcionando como o elo que liga as diversas 

operações a serem realizadas para que a empresa tenha uma boa saúde financeira. Uma vez que 

as operações de crédito geram contas a receber e que são transformados pelos gestores em 
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títulos negociáveis para melhorar as transações da empresa e, muitas vezes, se torna a única 

fonte geradora de caixa da empresa. 

 

Esta perspectiva mostra que não há como separar a necessidade de encontrar 

mecanismos que provoquem melhoria da venda de produtos e serviços da sobrevivência das 

organizações, por isto, é necessário destacar que a oferta de crédito é uma ferramenta da maior 

importância para alavancar vendas, mas, por outro, deve-se enfatizar que um crédito mal 

concedido pode colocar em risco as operações da empresa e, conseqüentemente, a sua 

estabilidade financeira.  Tornando indispensável conceituar o crédito de maneira ampla, mas em 

se tratando de transações comerciais, como conceitua Silva (2005), que dá destaque para a sua 

acepção econômica, que significa a confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem 

entrega coisa sua, para que, em futuro, receba dela coisa equivalente, ou ainda, o que tem por 

base uma garantia constituída sobre propriedade ou direito de natureza real. 

Notadamente, verifica-se que tanto na indústria, quanto no comércio, o crédito assume 

papel de facilitador da venda. A visão de Silva (2000) demonstra que o crédito possibilita ao 

cliente adquirir o bem para atender sua necessidade, ao mesmo tempo em que incrementa as 

vendas da empresa concedente do crédito. 

Para Gitmam (2006), o relaxamento de padrões de crédito está diretamente ligado ao 

volume de vendas, ou seja, concessão de crédito com maior grau de exigência diminui as vendas, 

ou, crédito com menor grau de exigência aumenta as vendas.  Enquanto Hoji (2000) descreve 

que, uma política de crédito mais liberal poderá aumentar o volume de vendas, porém, ao 

mesmo tempo, exigirá maior investimento em duplicatas a receber e estoques. 

Considerando que na maioria das vezes as organizações são mais vendedoras, com metas 

e cotas de vendas a serem cumpridas, sem considerar seu real risco, provoca uma distorção 

operacional entre as áreas de crédito e vendas visto que, a gerência comercial necessita 

incrementar essas vendas com a finalidade de cumprir as metas estabelecidas bem como a 

realização pessoal no que se refere ao alcance financeiro. Conforme assevera Hoji (2000), os 

analistas de crédito podem sofrer pressão psicológica para conceder o crédito em situações 

irregulares. Essa situação é bastante comum, contudo, o cuidado com essas operações deve ser 

redobrado haja vista que, certamente, haverá problemas com o recebimento. 
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Apesar da necessidade constante de manter e alavancar vendas, tornam-se 

imprescindíveis cuidados com os riscos envolvidos na operação. Há de se considerar que a venda 

a prazo oferece a probabilidade de que o recebimento não ocorra. (Silva, 2000).  Enquanto que, 

para Hoji (2000), venda a prazo efetuada sem os devidos cuidados tem grande possibilidade de 

se tornar um valor não recebível. 

A gestão do crédito pode ser explicada pelas idéias de Chiavenato (2000) ao afirmar que 

dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar instruções sobre como executá-los em 

direção dos objetivos a atingir. Portanto, o gestor de crédito visa estabelecer critérios para 

realizar operações com vistas a uma maior segurança, neste contexto, torna-se imprescindível 

que as políticas gerais de negócios da empresa sejam bem definidas para toda a equipe e, 

principalmente, para a direção da organização que, de modo geral, é quem direciona e 

estabelece os planos a serem seguidos. 

A mesma importância que assume a direção dentro das organizações, assim o é também 

o controle. Chiavenato (2000) orienta sobre a importância e abrangência do controle e ressalta 

que a essência deste reside na verificação - se a atividade controlada está ou não alcançando os 

objetivos ou resultados desejados. Mais adiante Chiavenato (2000), afirma que o planejamento 

abre o processo administrativo e o controle serve de fechamento. 

Os pressupostos que orienta os gestores têm consonância com o entendimento de Silva 

(2000) ao afirmar que o objetivo básico da política de crédito é a orientação nas decisões deste, 

em face dos objetivos desejados e estabelecidos. Afirma ainda que essa política - é um guia para 

a decisão de crédito, porém não é a decisão; rege a concessão de crédito, porém não o concede; 

orienta sua concessão para o objetivo desejado, mas não é o objetivo em si. 

Ao considerar estes parâmetros, cabe ressaltar que sem a competência humana no 

desenvolvimento dessa importante função de gestão organizacional, nada poderá ser 

operacionalizado. Assim sendo, respeitados os portes das empresas, o gerente de crédito de 

uma organização, por menor que seja o seu porte, deve reunir alguns atributos que facilitarão 

em muito seu desenvolvimento.  

De acordo com Silva, (2000), a qualidade humana é, sem dúvida, o fator mais relevante 

para obtenção da qualidade no crédito.  Segundo seu ponto de vista, as características principais 
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que deve reunir esse gestor de crédito são: potencial, automotivação, estabilidade emocional, 

diplomacia e empatia, habilidade de ouvir com atenção, habilidade de comunicação, atenção 

para detalhes, integridade, habilidade para negociar, capacidade de decisão. 

Além das características pessoais tão fundamentais para um profissional de destaque 

frente ao mercado de trabalho, Silva (2000) faz referências às habilidades profissionais que o 

indivíduo deve reunir para atender, de forma satisfatória, as exigências do mercado. Dentre 

esses conhecimentos enumera a formação escolar, que deverá ser compatível com o porte da 

organização, conhecimento de economia e atualidades, podendo ser um identificador de 

negócios e, ao mesmo tempo, um denunciador de riscos. Outro ponto é relativo à compreensão 

de aspectos legais, conhecimento de muita relevância, sendo nos negócios fundamental, pelo 

menos, se ter noção de direito. 

 Atualmente “est| em moda” essa habilidade intuitiva como ferramenta para concess~o 

de crédito, entretanto, n~o h| como se basear apenas nesse critério porquanto h| “pessoas” 

com especial habilidade em demonstrar realidades diferentes dependendo da situação. Desta 

forma, não há como desconsiderar a importância da tecnologia. Por mais simples e menor que 

seja a organização, é imprescindível dispor de alguns recursos. Um bom profissional necessita de 

suportes físicos que contribuam com o andamento e desenvolvimento das suas tarefas. Nesse 

sentido é que a informática vem prestar sua valiosa contribuição. Como referencia Silva (2000), a 

informática constitui-se no grande ferramental para analistas e gestores de crédito, propiciando, 

aos mesmos, condições facilitadoras nos trabalhos de análise, decisão e administração de 

crédito. 

Não obstante os recursos humanos e materiais, um recurso de vital importância para 

tomada de decisão é a informação. Silva (2000) deixa claro que esta é matéria-prima para a 

decisão de crédito. A obtenção de informações confiáveis e o competente tratamento das 

mesmas constituem uma base sólida para uma decisão de crédito segura. Conforme afirmações 

anteriores, as considerações sobre a concessão de crédito estão diretamente relacionadas ao 

volume de vendas que se pretende atingir. Nesse quesito Silva (2000) ilustra dizendo que, a 

decisão de conceder crédito numa empresa comercial ou industrial está relacionada ao volume 

de vendas que se quer atingir em determinado produto e em determinada época.  
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Portanto, o critério para tomada de decisão de conceder crédito com maior ou menor 

grau de exigência é relativo e pode acarretar problemas com a finalização da operação que é 

dada pelo pagamento do compromisso formalizado. 

De alguma forma todo gerente ou responsável por conceder o crédito, ainda que não 

perceba, utiliza algum método para sua concessão. Silva (2000, p 146) considera que: 

Normalmente utiliza-se de um método, consciente ou inconsciente. A boa 

capacidade de julgamento foi considerada durante muito tempo 

característica de um bom administrador. No mundo moderno, 

entretanto, apenas uma boa capacidade de julgamento não é suficiente. 

Isto porque a evolução da ciência e dos métodos científicos que vem 

sendo transmitida de geração para geração com aperfeiçoamento 

progressivo constitui-se numa ferramenta de grande utilidade na tomada 

de decisão. 

 

Ainda na visão de Silva (2000) cabe ressaltar que os métodos quantitativos são 

considerados muito eficientes, pois se baseiam em registros e cálculos. Considera também a 

simulação como um valioso método de tomada de decisão, à medida que permite ao tomador 

simular as situações prováveis e a obtenção de expectativa de resultados. Além desses métodos, 

a experiência anterior ainda continua em vigor. Logo, sobre o método mais antigo e mais usado, 

Silva (2000) afirma que é muito importante, mas há dificuldade de ser transferida de uma 

geração para outra, em face das diferenças de condições ao longo do tempo, pois a experiência 

de um gerente de crédito de duas décadas passadas poderá não ser adequada para os nossos 

dias. 

Entretanto, Silva (2000), sugere que o gestor de crédito utilize também outros métodos 

como simulação e recursos quantitativos que, adicionados a uma experiência atualizada, lhes 

propiciarão adequado domínio dos fatores envolvidos no processo de decisão do crédito. 

Considerando esta visão de futuro e mercados tão oscilantes, observa-se que a situação requer 

dos gestores de crédito das organizações de modo geral uma busca constante na atualização 

dos processos e na condução dos processos de Gestão. Assim é que novas ferramentas vão 
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sendo requeridas com o intuito de auxiliar os gestores na tomada de decisão. Esta visão é 

tratada por Lunkes (2003) ao descrever que: 

Em razão das atuais mudanças no mercado e dos inadequados métodos 

de mensuração, as empresas vêm buscando novas formas de melhorar 

seus sistemas de informação estratégica. Isto ocorre por meio de 

sistemas de mensuração financeira e não financeira e um exemplo dessas 

ferramentas é o balanced scorecard. 

Pode-se perceber que se o gestor observar estes aspectos do balanced scorecard, estará 

usando uma ferramenta importantíssima na gestão do crédito uma vez que ao contemplar as 

quatro perspectivas deste instrumento o gestor terá excelentes condições para mensurar os 

resultados obtidos com as estratégias implementadas e decidir se sua organização está sendo 

conduzida ao crescimento ou se os resultados obtidos não estão satisfatórios. 

 Complementando esta visão, Atkinson, et al, (2000), o balanced scorecard deve ser 

utilizado para criar valores presentes e futuros, construir e aumentar as capacidades internas e, 

também, investir nas pessoas e sistemas para um melhor desempenho futuro. Portanto, com 

referência à concessão de crédito, o gestor necessita sistematizar as informações e para tanto, 

conforme orienta Silva (2000), que a ficha cadastral constitui-se num valioso instrumento para 

auxiliar na análise e decisão de crédito. Ressalta ainda que, é necessário que a ficha cadastral 

contenha as informações efetivamente importantes para análise e concessão de crédito. 

Entretanto, o excessivo número de informações pode, além de não ser usado no processo 

decisório, irritar o cliente. 

O gestor de crédito deve ser um profissional maduro. Para Silva (2000), o chamado feeling 

é algo que só é adquirido com o tempo e tal experiência é que valoriza o analista. Não obstante 

toda a experiência há de se atentar para o fato de que, muito em voga nos dias atuais, a 

chamada intuitividade, que vem se apresentando como uma ferramenta de concessão de 

crédito, deve ser usada com muita cautela uma vez que, h| “pessoas” com muita habilidade para 

modificar informações dependendo do momento e da situação. 
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Hoji (2000) considera que a análise de crédito não se resume a uma análise inicial. A 

situação do cliente, mesmo daqueles antigos e tradicionais, deve ser constantemente 

monitorada e atualizada. 

Além de todas as considerações feitas à cerca da concessão do crédito, métodos e 

avaliações aqui referenciadas, Hoji (2000) afirma que a análise de crédito pode ser feita com 

base em uma técnica conhecida como “5 Cs do crédito”, que se referem aos seguintes aspectos: 

caráter, capacidade, capital, collateral e condições. Como descritos a seguir: 

Caráter é o item mais importante na análise de crédito. A avaliação do 

caráter do cliente, apesar do alto grau de subjetividade, por se referir a 

aspectos morais e éticos, é muito importante, porque vai depender da 

sua integridade ética (honestidade) para saldar compromissos 

financeiros. 

Se o caráter do cliente não for aceitável, os outros itens da análise 

estarão bastante prejudicados. 

Capacidade – a firme determinação de pagar (caráter) não terá validade 

se o cliente não tiver capacidade de saldar seu compromissos financeiros. 

O potencial de o cliente saldar seus compromissos financeiros pode ser 

obtido por meio da análise das demonstrações financeiras e informações 

financeiras adicionais. 

Capital – a análise da estrutura econômica e financeira propicia o 

conhecimento do nível de solidez financeira da empresa. 

Collateral – é uma palavra em inglês que significa garantia. O collateral é 

utilizado para contrabalançar ou reforçar a fragilidade de um ou mais “C” 

dos quatro itens anteriores. 

Condições – as condições econômicas atuais e o cenário econômico em 

que a empresa estará inserida devem ser avaliados em conjunto com o 

ramo de atividade em que ela atua. 

Há de se destacar que é inegável o desafio que o gestor de crédito tem de enfrentar. 

Considerando que o crédito é uma arma poderosa na alavancagem das vendas e de crescimento 

econômico da empresa, como afirma Hoji (2000), as vendas a prazo geram riscos de 
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inadimplência e despesas com análise de crédito, cobrança e recebimento, mas alavancam as 

vendas, isto é, aumentam o volume de vendas, e conseqüentemente, o lucro. 

Diante de tal afirmação, pode-se entender que não há como dissociar essas necessidades, 

contudo, há de ter a devida cautela para que não haja o comprometimento no setor financeiro 

da empresa. Em nada adianta vender e não receber seu pagamento, apenas vender não basta, é 

preciso que haja o menor risco possível. 

Todos os dias novas empresas surgem no mercado, entretanto, observa-se, também, que 

outras tantas deixam de existir. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 98% das empresas que surgem ao 

longo dos anos são micro e pequenas empresas e que 29% destas não chegam a concluir o 

primeiro ano de atividade, 42% não atingem o final do segundo ano, 53% encerram suas 

atividades antes do fim do terceiro ano, 56% não ultrapassam o quarto ano, percentual (56%) que 

se repete no quinto ano de atividade.  Esse fenômeno ocorre por diversas razões, porém, de 

modo geral, um dos fatores de maior relevância está relacionado às dificuldades financeiras.  

 

 Este panorama destacado pela pesquisa demonstra a necessidade de profissionalização 

dos empresários destacando especialmente a capacidade executiva e empresarial, sendo que a 

capacidade executiva está ligada a competência técnica, ao saber fazer e, portanto, há de se 

referenciar a visão do gestor de crédito com base na visão do balanced scorecard. É importante 

lembrar, que as micro e pequenas empresas surgiram com a terceirização de pequenos processo 

das grandes empresa, contudo, esse conceito mudou no momento em que estas, através do 

conhecimento adquirido na prestação de serviços ou na industrialização dos produtos, passaram 

a desenvolver seus próprios negócios com linha de produção completa. 

Infelizmente, estes empresários passaram a deter capital, mas não o capital intelectual 

necessário sendo que, para muitos, falta a capacidade executiva e empresarial. Além da falta de 

incentivos e de profissionalização, as micro e pequenas empresas sofrem no dia-a-dia com um 

processo discriminatório, no qual as dificuldades se manifestam de diversas formas, em especial, 

no que se refere ao crédito. Desse modo, o micro e pequeno empresário que está à frente do 

negócio, se vê em situação de constante busca pela sobrevivência, ora são as questões 

financeiras, que Silva (2000) referencia como sendo a busca para cobrir os déficits de caixa, ora 
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as questões gerenciais e a falta de planejamento e visão de futuro contribuem substancialmente 

para agravar ainda mais essa delicada situação. 

Considerando que a globalização mudou por completo os conceitos de mercados e 

negócios, há uma necessidade imperativa na mudança da cultura das organizações. Estas, 

conforme garantiu Chiavenato, não são autônomas, precisam ser gerenciadas e esse 

gerenciamento se dá através do planejamento, direção e controle. Cabe à direção esse 

planejamento, ou seja, em que ponto se encontra e onde se deseja chegar. Que participação no 

mercado se quer garantir?  Partindo do princípio de que nenhuma empresa pode sobreviver sem 

lucro, este é o objetivo final do seu trabalho. O cliente é outro componente desse jogo que 

assume também um papel decisivo para sua permanência ou não no mercado.  

Um dos maiores desafios que o gestor tem para enfrentar são as constantes mudanças 

que se apresentam para as organizações,  há uma dinâmica muito veloz e não há como vencer 

esses desafios sem uma constante renovação de conhecimento e valores. Desse modo pode-se 

afirmar que a organização tem que aprender sempre, mudar conceitos, se atualizar, deixar de 

realizar uma gestão empírica e buscar se profissionalizar em todas as suas áreas de abrangência. 

Entretanto, não há possibilidades de avaliar se os resultados obtidos com as ações 

empregadas são positivos ou negativos sem que haja uma mensuração dos mesmos. Nesse 

sentido um recurso que combina as principais perspectivas ou os de maior relevância para a 

atividade pode ser encontrado também com o balanced scorecard. Esse recurso gerencial, 

conforme evidencia Lunkes, combina indicadores financeiros e não financeiros, permitindo à 

empresa utilizar as informações relevantes em suas atividades, que são agrupadas em quatro 

perspectivas: financeira, cliente, processo empresarial e aprendizagem organizacional. Assim, a 

gestão financeira tem constituído a função de maior peso na gestão das organizações, como 

descreve Silva (2000), as funções financeiras, que normalmente cabem ao dono da empresa, 

voltam-se muito mais para a obtenção de recursos para sua sobrevivência e ou para cobrir 

deficiência de caixa. Considerando essas dificuldades e tendo em vista a continuidade da 

atividade, o que geralmente ocorre são negócios realizados sem a devida análise quanto ao 

resultado, ao lucro, ou ainda, se em futuro breve o que se apresenta como solução imediata não 

poderá constituir-se em problema com dificuldades nos recebimentos. 
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Quanto maior a transação, maior o risco. Evidentemente que não se pode deixar de 

realizar os negócios pertinentes à atividade. São essas transações as responsáveis pela 

manutenção e continuidade da empresa, contudo, há de ter um planejamento e um controle 

sobre todos aspectos, principalmente, no que se refere às questões financeiras e nesse item 

considera-se que a concessão de crédito, por um lado impulsiona as vendas e por outro, como 

cita Hoji (2000) poderá tornar-se um valor não recebível. Assim é que se torna imperativo que o 

gestor tenha bem definido a política de crédito da organização e que esta seja controlada de tal 

forma que ofereça uma maior segurança na realização das operações. 

Diversos métodos poderão ser utilizados, contudo, conforme assevera Silva (2000), a 

qualidade humana, é, sem dúvida, o fator mais relevante para obtenção da qualidade no crédito. 

Considerando essa afirmação, pode-se entender que a habilidade no trato com o cliente, a 

experiência na leitura das informações e avaliação dos riscos é de fundamental importância para 

garantir, a princípio, que se está concorrendo com um menor risco.  

A tradicional ficha de cadastro é um instrumento de grande valia porque nela são 

coletados e organizados os dados referentes ao cliente para posterior análise. Nem sempre o 

cliente responde com satisfação a tantas perguntas que compõe tal ficha. Adverte Silva (2000) 

que deveria se ter uma ficha que contemplasse perguntas essenciais, objetivas e bem claras. Há 

de se entender o ponto de vista do cliente sem, no entanto, deixar de lado a coleta de dados que 

contribuirão para formar a conceituação do pleiteador do crédito. Cabe, então, ao gestor de 

crédito ter habilidade para buscar as informações necessárias de forma agradável e que estimule 

o cliente a colaborar.  Outra fonte da maior importância está relacionada às demonstrações 

financeiras. Há de ter o gestor conhecimento e perícia para analisá-las, até porque, às vezes, 

estas não refletem a realidade. Na verdade, concessão de crédito é apego a detalhes e a 

experiência é fundamental para as avaliações que terminam por sinalizar a concessão ou não do 

crédito pleiteado. 

O sistema de scores também é outro indicador que poderá contribuir de forma decisiva 

para a concessão. Trata-se de uma forma simples de analisar os pontos fortes e fracos do cliente. 

De acordo com o grau de exigência da empresa, esses scores são formatados com o fim de 

pontuar as informações obtidas do cliente e que formarão seu conceito. 
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A avaliação da capacidade de pagamento, o caráter do tomador do crédito, o capital, as 

condições atuais e o cenário no qual o cliente está inserido também, da mesma forma, são de 

grande valia no momento da avaliação do risco da concessão do crédito. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa evidenciou a nova visão que o micro e pequeno empresário deve ter, na 

realidade, começando por planejar sua atividade, definir critérios de atuação de cada 

componente da sociedade, dar a orientação às demais pessoas que trabalham na empresa de 

como devem atuar. Isto demonstra uma mudança literal na cultura e visão dos gestores desses 

segmentos, a qual surgiu com os avanços tecnológicos e com as mudanças no comportamento 

do consumidor.  

Deve-se ponderar que a vis~o de futuro e a disposiç~o de “aprender a aprender”, rever 

conceitos, desenvolver, conhecer, deve fazer parte do plano de ação dos gestores que buscam 

resultados. Assim sendo, sua característica principal deverá ser a capacidade de mudar de uma 

posição para outra. Por acreditar que todo negócio, quando dirigido e controlado, tem grande 

chance de gerar bons resultados, o gestor, ao perceber que existe uma gama de possibilidades, e 

para isto basta que ele estabeleça critérios a seguir, certamente um pequeno negócio poderá 

crescer gradativamente até chegar à situação estável e promissora. 

O micro e pequeno empresário deve considerar os conceitos básicos tais como: separar o 

capital da empresa dos recursos pessoais para que não haja atropelamento; e atentar para os 

papéis gerenciais de cada ator desse contexto, além de definir os objetivos do negócio, a política 

de atuação, os critérios dos principais processos e a gestão de marketing e vendas, pessoal e 

finanças, os quais deverão estar bem alinhados, para se contabilizar resultados e como 

consequência estabilização e crescimento. 

Ao completar esta etapa de planejamento, é necessário efetivar as ações com vistas ao 

mercado, ao futuro e não perdendo de vista o objetivo principal que consiste no onde se deseja 

chegar e que fatia do mercado pretende-se garantir. Considerando a origem e aplicação dos 
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recursos financeiros, os quais representam um princípio fundamental na gestão, além de avaliar 

as possíveis situações de contingência para, desta forma, não se sujeitar à realização de negócios 

que não sinalizem uma maior margem de segurança ou redução do lucro esperado. 

Portanto, conclui-se que a concessão do crédito pode acontecer de forma menos liberal, 

considerando as demais perspectivas e, ressaltando que o objetivo não é dificultar as 

negociações. Mas que, a inobservância de critérios torna o processo de análise de crédito 

incompatível com a atual dinâmica do mercado, contudo, quando há uma situação de controle 

dos negócios, não há necessidade de se sujeitar a riscos não calculados / avaliados. Pode-se dizer 

ainda que micro e pequenas empresas, de modo geral, são constituídas com pouco ou baixo 

capital social e, em princípio, o projeto dos seus gestores é garantir a sobrevivência, no entanto, 

há de se entender a importância que assumem essas organizações no contexto social e político, 

indicando a necessidade de repensar a atuação destes empresários.  

Pode-se perceber que, em grande parte, a sobrevida das micro e pequenas empresas é 

muito curta, não ultrapassando os cinco anos. Tal resultado tem um peso muito grande porque 

compromete a renda e o emprego de inúmeras pessoas, agravando não só a própria situação 

dos proprietários e de suas famílias, mas, também, a questão social e o crescimento do país. 

Diante desta compreensão, considera-se importante que haja uma inovação por parte dos 

gestores para buscar conhecimento e desenvolvimento gerencial, ao invés de considerar 

somente a experiência acumulada no decorrer dos anos para administrar seus negócios de modo 

a alcançarem melhores resultados. 

Finalmente, o micro e pequeno empresário deve mudar seu próprio conceito ponderando 

que as ações e decisões planejadas podem chegar a extraordinários resultados e que uma micro 

ou pequena empresa pode assumir um lugar de destaque no mercado, para tanto, depende 

apenas do seu efetivo planejamento por parte de seus proprietários e/ou funcionários, seguindo 

os princípios fundamentais e básicos de uma boa gestão. Deve ainda, desmistificar a idéia de que 

somente as médias e grandes empresas estão habilitadas a lançar mão de regras, normas e 

princípios para sua gestão, portanto, em uma micro ou pequena empresa, não há impedimentos 

de se promover uma gestão pensada, buscando novas oportunidades de mercado, visualizando 

um futuro que as constituam em empresas sólidas, geradoras de emprego e renda, contribuindo, 

inclusive, com a situação econômica e social do país. 
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Anexo 

MATRIZ DE SCORES PARA ANÁLISE E CONCESSÃO DE CRÉDITO 

PESSOA JURIDICA         SCORES 

IDADE FUNDAÇÃO 0 - 1 ano 1 a 3 anos 3 - 6 anos 

6 anos 

acima   

  1 2 3 4 4 

SEDE EM PREDIO PROPRIO Sim 

Alugado  1 

ano 

Alugado 3 

anos 

Alugado a 6 

anos ou +   

  5 1 3 4 5 

CONTA BANCÁRIA 0 - 1 ano 1 a 3 anos 3 - 6 anos 

6 anos 

acima   

  1 2 3 4 4 

CARTÕES DE CRÉDITO Sim Não       

  1 0     1 

IMOVEIS DA FIRMA até 50 mil 50 a 100 mil 

100 mil 

acima     

  5 10 15   15 

VEICULOS DA FIRMA até 20 mil 20 a 40 mil 40 a 60 mil 60 mil acima   

  2 3 4 5 5 

POSSUI SEGUROS Sim Não       

  1 0     1 

INFORMAÇÕES 

COMERCIAIS 

Conceito 

D Conceito C Conceito B Conceito A   

  0 1 2 4 4 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS 

Conceito 

D Conceito C Conceito B Conceito A   

  0 1 2 4 4 

HISTORICO DE 

PONTUALIDADE 

 30 dias 

atraso 

 20 dias 

atraso 

 10 dias 

atraso 0 dia atraso   

  0 1 2 4 4 
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EMISSÃO DE CHEQUES SEM 

FUNDOS Sim  Não       

  0 1     1 

PROTESTOS Sim Não       

  0 1     1 

AÇÕES Sim Não       

  0 1     1 

          50 

      

      

PESSOA FÍSICA         SCORES 

            

RESIDENCIA PROPRIA Sim 

Alugado  1 

ano 

Alugado 3 

anos 

Alugado a 6 

anos ou +   

  5 1 3 4 5 

CONTA BANCÁRIA 0 - 1 ano 1 a 3 anos 3 - 6 anos 

6 anos 

acima   

  1 2 3 4 4 

CARTOES DE CREDITO Sim Não       

  1 0     1 

VEICULOS até 20 mil 20 a 40 mil 40 a 60 mil 60 mil acima   

  2 3 4 5 5 

OUTROS IMOVEIS até 50 mil 50 a 100 mil 

100 mil 

acima     

  5 10 15   15 

POSSUI SEGUROS Sim Não       

  1 0     1 

INFORMAÇÕES 

COMERCIAIS 

Conceito 

D Conceito C Conceito B Conceito A   

  0 1 2 4 4 

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS Conceito Conceito C Conceito B Conceito A   
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D 

  0 1 2 4 4 

HISTORICO DE 

PONTUALIDADE 

 30 dias 

atraso 

 20 dias 

atraso 

 10 dias 

atraso 0 dia atraso   

  0 1 2 4 4 

EMISSÃO DE CHEQUES SEM 

FUNDOS Sim  Não       

  0 1     1 

PROTESTOS Sim Não       

  0 1     1 

AÇÕES Sim Não       

  0 1     1 

OUTRAS RENDAS Sim Não       

  4 0     4 

          50 

      

      

5 Cs DO CRÉDITO           

    

CARATER Considerar a reputação cliente/empresa frente ao mercado 

CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO Análise de balanço - ativos/passivos 

CAPITAL Análise de balanço - capital próprio 

GARATNIAS - COLATERAL Análise das garantias sócios/empresa 

CONDIÇÃO DO MERCADO 

DE ATUAÇÃO Atua em mercado de risco/sazonal 
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Considerações: SCORES     

      

Cliente de baixíssimo risco 100     

Cliente de risco  <70     

Cliente grande risco <=50     
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O presente artigo procura demonstrar a eficiência do Balanced Scorecard para a gestão 

estratégica nas organizações, pois a tecnologia apresenta e caracteriza a capacidade de gestão dos 

ativos intangíveis da empresa. Em um mercado onde a competição e oferta de produtos se tornam 

voraz diante dos consumidores, o posicionamento estratégico torna-se fundamental para o sucesso 

e a manutenção da organização no mercado, os produtos acabam se tornando muito idênticos e 

com um numero cada vez mais inferior de detalhes competitivos, atribuindo então ao ativo 

intangível o diferencial esperado paro o sucesso organizacional, utilizando assim capacidade de 

geração de valor. Com a utilização dos indicadores de desempenho atribuídos na estratégia 

organizacional, alia-se a capacidade de gestão proporcionada pelas perspectivas propostas pelo 

Balanced Scorecard. 

Palavras-chave: Balanced Scorecard, gestão estratégica. 

1. Introdução  

 A utilização do Balanced Scorecard teve inicio em meados de 1990, alegando a 

obsolescência dos indicadores de desempenho utilizados até então. (KAPLAN, NORTON), 

afirmando que tais indicadores não terem capacidade para definições e possíveis tomada de 

decisões futuras, se fazia necessário a criação de uma ferramenta que abordassem a capacidade 

de geração de valores com os indicadores estratégicos e alinhasse a estratégia com os fatores 

existentes na organização. 

 Abordam-se então quatro perspectivas dentro da tecnologia, sendo elas: a) Perspectivas 

Financeiras, b) Perspectivas de clientes, c) Perspectivas de Processos Internos, d) Perspectivas 

de Aprendizado. Justifica-se então a utilização das perspectivas, pois o Balanced Scorecard 

acredita na concentração de 75% do valor dos ativos da empresas estarem concentrados em 

ativos intangíveis. (KAPLAN e NORTON: 2004) 

2. Pequena Empresa no Brasil 

 O Brasil tem o inicio da sua industrialização concentrada no fim da segunda guerra 

mundial, em meados de 1950, onde se deparava com uma política econômica voltada para 

industrialização, pois no inicio de suas atividades comerciais tinha foco na economia agrária, 

estando concentrado na política “café com leite”, localizada na sua grande maioria na regi~o 

sudeste, mais precisamente em Minas Gerais, onde representa na metáfora leite e no estado de 
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São Paulo o café, devido a concentração da atividade de cafeicultura em São Paulo e leiteira em 

Minas. 

 Devido a essa centralização na atividade iniciou-se tardiamente em relação aos países 

desenvolvidos seu processo de industrialização, que registra impactos diretos na economia 

vindo da industrialização desde o início do século XIX. 

 Os primórdios da industrialização do país se deu com o forte investimento na infra 

estrutura do Brasil, que visava sustentar essa industrialização planejada, sendo assim existiu 

força na criação de indústrias que pudessem subsidiar esse crescimento, indústria que tiveram 

seu foco principalmente em matrizes energéticas, como: Petrobras, CSN, BNDES e outras, onde 

o principal foco do estado era a manutenção e indução da industrialização. 

 Com o avanço da industrialização, surgiram as empresas estatais, onde possui todo seu 

capital concentrado na mão do estado, se viu necessário com o avanço da competitividade no 

fim do século XX e início do século XXI se faz necessário com estratégia de competitividade a 

privatização de várias delas, pois era necessária a atualização tecnológica para o posicionamento 

estratégico da organização, onde se abriu espaço para investimentos estrangeiros no Brasil, 

fazendo com que a postura se se diferencia da tomada até então. 

 O porte da pequena empresa abordada no artigo será de empresas que possuem Receita 

Bruta Anual de < 1.500.00,00 (Lei n. 9841 de 5 de outubro de 1999) e terá foco em empresas que 

atuam na atividade do comércio, pois concentra na atividade de pequenas empresas, sendo elas 

de comércio e serviços cerca de 80%  da atividade total da pequena empresa e a 

representatividade que registra-se na economia brasileira, enquadrando cerca de 90% no numero 

de empresas do país, são micro e pequenas empresas (fonte: IBGE,2003). 

 Diante da representatividade existente da classificação das empresas mostra-se a 

importância e o quanto significa a atividade para o país e necessidade apresentada com o 

posicionamento estratégico diante do mercado internacional, onde cada vez mais encontra-se 

globalizado formando assim um grande continente comercial devido as pequenas barreiras de 

entradas que existem no mercado, favorecendo com grande representatividade a competição 

entre empresas e produtos. 

 A partir de então é necessário que as estratégias organizacionais estejam em constante 

alinhamento com o mercado necessitando de critério para avaliação das necessidades dos 

consumidores e procurando cada vez mais a geração de valor para os clientes buscando foco na 

diferenciação e capacidade de agregar valor. 
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3. Estratégia 

Na visão de Markides (1999), a estratégia é definida como um processo de elaborar 

questões, gerar alternativas e fazer escolhas que podem tanto ser corretas, como estar 

comprovadamente erradas. Sua essência está em selecionar uma posição que a companhia 

possa sustentar como própria. 

Estratégia organizacional se torna grande foco de preocupação das organizações, pois 

acredita-se que as empresas precisam se tornarem únicas e não incrementar o faturamento, 

exige-se cada dia que se passa a postura mais diferenciada nas empresas, a importancia de 

crescimentos financeiros fazem parte do processo de diferenciação, porém com foco 

direcionado ao diferencial único (PORTER:2008).  

Existem envolvidos a uma organização processos cada vez mais importantes, 

necessitando o posicionamento diferenciado devido ao posicionamento do macro-ambiente 

onde se encontram, com influências cada vez mais externas da estrutura mundial devido a 

abertura de mercados e ao nível extremo de informação, levando grande otimização e 

dinamisno no mercado as forças externas estão diretamente ligada a estrutura organizacional. 

Para tal modelo e necessidade de atenção (PORTER) atribuiu 5 forças estratégicas. 

As organizações se encontram diante de uma situação genérica, onde precisam trazer 

para suas  operações grande oportunidade de negócios com diferencial competitivo e busca 

nessa necessidade alternativas para diferencial. E encontram-se com busca insensantes de 

vantagens, ora focado em custo, outra em diferenciação, em ambas abordam tecnologias de 

gestão de acordo com o foco, mediante a tal situação busca-se ferramentas como: 

benchmarking, Qualidade total, reengenharia, outsourcing, criando a necessidade de um 

parametro de comparação, onde não existe uma diferenciação competitiva e sim uma cópia de 

modelos de gestão, causando para o mercado nenhum valor agregado, apenas um momentâneo 

processo. 

 

4. Balanced corecard: Ferramenta para gestão estratégica. 

 No mercado do qual nos encontramos é cada vez mais comum a busca por diferenciais 

nas organizações e as ferramentas que a organização precisa utilizar para obter essa postura 

estratégica está concentrada nos seus ativos, sendo, imobilizados, intangíveis, circulantes e etc. 

A partir de então a empresa deverá focar de acordo com sua necessidade, porém é de extrema 
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importância operações de grande eficiência e qualidade onde estará diretamente ligada aos 

recursos tangíveis, do qual envolverá a parte operacional da organização. Diante de todo o 

registro patrimonial da empresa acredita-se que apenas 25 % do ativo encontra-se concentrado 

nos tangíveis (KAPLAN e NORTON: 2001), pois o grande diferencial estratégico está focado nos 

intangíveis, que são: marcas e patentes, serviços prestados, conhecimento através das pessoas, 

banco de dados, sistemas de informação. 

 O Balanced Scorecard possui um diferencial diante de registros utilizados anteriormente 

para gestão da estratégia, pois busca focar possibilidade e capacidade de gestão em longo 

prazo, onde nos anteriores possuíam apenas condições de avaliações presentes, sem considerar 

mudanças de comportamento no mercado devido aos indicadores apresentados que eram na 

sua maioria indicadores financeiros (KAPLAN e NORTON: 1996). 

 A abordagem para ativos intangíveis abordam além de todos os conceitos de criação de 

valor, relacionamento com clientes é necessário que avalie o potencial de capital intelectual 

existente na organização, pois a cadeia de valor da empresa não está concentrada apenas em 

um portfólio de produtos e serviços, mais sim na competência existente no individuo gerando 

capacidade  agregar valor aos clientes. Prahalad e Hamel (1995). 

 Com a criação de indicadores buscamos apontar possíveis pontos a serem observados 

corrigidos e acompanhados, dando maior ênfase ao gerenciamento estratégico, pois KAPLAN e 

NORTON (2001) acreditam que empresas que possuem estratégias não garantem o sucesso do 

empreendimento, pois o fracasso na implantação da estratégia de traz problemas para a 

organização. Ragland (1995) utiliza o termo indicador para referir-se a métrica que fornece 

informações úteis sobre o estado do processo e métrica como medida da extensão ou do grau a 

que um produto possui e exibe uma qualidade, uma propriedade, ou um atributo. 

 Os indicadores são apontados de acordo com as perspectivas, sendo elas: a) Perspectiva 

Financeira, b) Perspectiva de clientes, c) Perspectiva de processos internos e d) Perspectiva de 

aprendizado.  
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Fonte: A estratégia em ação. (KAPLAN E NORTON). 

 

5 Mapas Estratégicos 

 Na década da revolução industrial as empresas possuíam concentrados nas atividades 

fabris sua capacidade de geração de valor, com a valorização das pessoas ocorridas na Escola de 

Administração das Relações Humanas, o capital intelectual, mais propriamente as pessoas 

apresentam uma disposição mais direta na cadeia de valor da organização, de uma forma muito 

inicial, com a grande propagação e a valorização dos ativos intangíveis contemplados 

principalmente no inicio do Balanced Scorecard em 1992, as organizações se encontram com 

uma postura mais valorizada sobre esse ativo que é tão representativo no processo de geração 

de valor para empresa. 

 Dentro do aspecto dos ativos intangíveis ainda não se apresentava de forma clara e 

consistente uma ferramenta gerencial para tal abordagem, sendo assim os mapas estratégicos 

abordam o ativo intangível com capacidade de gerenciamento e mensuração dentro da 

abordagem estratégica. 
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Fonte: Kaplan e Norton na prática. 1998. 

 

6 – Perspectivas e Indicadores de Desempenho. 

 O Balanced Scorecard se tratando de ferramenta de gestão estratégica mensura o 

posicionamento da estratégia em quatro perspectivas, sendo: a) Perspectiva Financeira, b) 

Perspectiva de Clientes, c) Perspectiva de Processos Internos e d) Perspectivas de Aprendizado. 

Com as três abordagens acredita-se na amplitude necessária para o atendimento a gestão da 

estratégia. 

 6.1) Perspectiva Financeira 

O Balanced Scorecard deve ser um incentivo para implantação da estratégia em 

consonância com os objetivos financeiros da empresa. A perspectiva financeira aborda o 

posicionamento estratégico em relação a capacidade de gerar rentabilidade sobre o capital 

investido, abordando diversos aspectos, como: redução de riscos, aumento da margem de lucro, 

redução de custos etc. Sendo assim o foco está direcionado para a geração de riqueza em longo 

prazo. 

 6.2) Perspectiva dos clientes 

 Com a capacidade de decisão do cliente cada vez mais evidente no mercado, as 

organizações se viram na condição de se tornarem o fornecedor numero de produtos ou 

serviços, sendo assim existe a necessidade de alinhamento estratégico com o fator de decisão 
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que o cliente possui diante do negócio. Busca-se a capacidade de atendimento a 100% das 

necessidades existentes dos clientes, focando estratégias como segmentação, fidelização, 

rentabilização e torna-se cada vez mais comum a busca por parcerias entre empresas e clientes. 

 

 6.3) Perspectiva de Processos Internos 

 Após a definição dos indicadores de desempenho para a perspectiva financeira e de 

clientes, atribui-se indicadores a processos internos da organização, buscando ampliar a cadeia 

de valor da empresa. Acredita-se que apenas com a reestruturação dos processos internos a 

empresa não consegue gerar valor necessário para atendimento, apresentando um modelo que 

deve iniciar com processo de inovação, buscando o entendimento das necessidades atuais e 

futuras dos clientes, na seqüência a cadeia de processos internos, como: entrega de produtos 

vendidos, atendimento e geração de valor ao serviço prestado e por fim a necessidade de 

geração de relacionamento com o cliente, buscando fidelização e rentabilização do negócio. 

(KAPLAN E NORTON: 1997). 

  

 6.4) Perspectiva de Aprendizado e Crescimento 

 A perspectiva de aprendizado e crescimento aponta em quais indicadores a empresa 

precisa focar ações para evolução dos colaboradores, buscando atendimento as necessidades 

apresentadas nas perspectivas anteriores. O aprendizado apresenta diante das informações 

financeiras despesas de curto prazo, gerando então redução da margem de resultado e não é 

levada em consideração a capacidade de geração de resultado em longo prazo, pois o resultado 

com investimentos gerados no aprendizado terá resultado financeiro, de clientes e processos 

internos em longo prazo, a cadeia de valor estará estruturada de forma sustentável para o 

crescimento organizacional amplo, levando em consideração que o Balanced Scorecard traz 

grande relevância para o ativo intangível.  

 Acredita-se que o foco no aprendizado e crescimento encontra-se focado em três pontos: 

a) Capacidade dos funcionários, b) Capacidade de sistemas de Informações e c) Motivação e 

alinhamento. A capacidade dos colaboradores tem mudanças recentes nas atividades 

organizacionais, onde no passado o foco era estrutura organizacional, produtividade e 

resultados não levando em consideração a capacidade humana como geração de valor nas 

organizações, porém diante dessa capacidade dos funcionários não está envolvido apenas a 

capacidade produtiva do colaborador na empresa e sim a necessidade apresentada pelo mesmo, 
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que envolve necessidade de qualidade de vida, capacidade intelectual, todos envolvidos e 

voltados para geração de valor organizacional. 

 Dentro da abordagem de sistemas de informações como perspectiva de aprendizado, 

torna-se relevante a capacidade necessária para a criação de valor e diferencial competitivo 

concentrada nas informações, pois através das mesmas apresenta-se a capacidade de feedback 

nas organizações, controles de demandas, concentração em custos e as mais diversas 

informações todas focadas no diferencial competitivo. Existe uma preocupação ampla enquanto 

a necessidade de motivar e sensibilizar colaboradores nas ações estratégicas da empresa, 

buscando alinhamento total diante do propósito estratégico. 

 

7) Balanced Scorecard como ferramenta de diferencial competitivo na pequena empresa. 

 A pequena empresa no Brasil apresenta estatísticas negativas enquanto o seu nível de 

introdução no mercado, registrando fechamento de suas atividades nas empresas que possuem 

menos de 5 anos de existência de até 70% e atribui a esse dado a falta de gerenciamento como 

principal motivo de encerramento. O mercado sofre diversas influências no macro ambiente do 

qual se encontra, aspectos políticos, mercadológicos, econômicos, etc. obrigando as empresas a 

executarem posturas cada vez mais estratégicas, com a geração de valor para o cliente, inovação 

em produtos e serviços. 

 Diante dessa necessidade estratégica se torna mais evidente a busca do gerenciamento 

estratégico, e o Balanced Scorecard se apresentam de maneira eficaz para o acompanhamento 

desses objetivos. As empresas apresentam diante da importância dos seus ativos intangíveis, 

pois existe nos ativos a grande oportunidade de geração de valor para os clientes, 

principalmente quando levamos em consideração serviços, algo de grande importância para 

fidelização e retenção dos clientes. 

 Os produtos disponibilizados no mercado encontram-se com a competitividade muito 

acirrada, pois operações excelentes encontram-se disponibilizadas e aplicadas em processos nas 

empresas de todo o mundo, com isso o mercado se encontra com produtos com preços cada vez 

mais reduzidos devido essa capacidade tecnológica na redução de custos, obrigando a empresa 

buscar o diferencial competitivo em outros atributos que não sejam precisamente os produtos. 
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8) Considerações Finais 

 Diante do exposto busca-se levar até as pequenas empresas no mercado brasileiro a 

consideração sobre a importância estratégica nas empresas, pois no mundo globalizado que as 

barreiras de mercados são cada vez mais abertas, apresenta uma importância substancial na 

estratégia de mercado das empresas. 

 A busca então do  Balanced Scorecard como ferramenta de gestão estratégica propõe 

uma iniciativa diferenciada das demais ferramentas de gestão, com foco no diferencial 

competitivo dos ativos intangíveis e atribui-se aos mesmos estratégia de negócios em longo 

prazo com o objetivo de retenção e majoração de clientes e negócios dentro das operações. 

 O diferencial estratégico vai de encontro a necessidade e posicionamento da situação das 

pequenas empresas do país, porém é necessário levar até as organizações essa consciência 

estratégica uma vez que o empresariado brasileiro encontra-se carente de apoio a tomada de 

decisões (SEBRAE:2007) e órgãos de apoio de fundamental importância nessa mudança de 

comportamento empresarial. 

 Com a conscientização das organizações, a capacidade de implantação estratégica, 

sistemas de informações aliando-se a ferramenta de gestão estratégica como o Balanced 

Scorecard a mudança das empresas diante do mercado, com maior grau de competitividade, 

apresentará uma capacidade de diferencial diante dos produtos que se encontram no Brasil 

vindo do mercado externo. 

 O Balanced Scorecard vem para o apoio a toda essa necessidade de mudança que se 

encontra as pequenas empresas no país, com isso grandes melhorias no processo de 

competitividade das pequenas empresas apareceram. 
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RESUMO 

Este artigo parte do pressuposto de que o trabalho humano que se realiza numa instituição 

escolar de ensino superior tem como um dos elementos essenciais a gestão. A questão que 

norteou a pesquisa foi: qual a influencia da gestão no ensino superior? A relevância de se 

investigar esta questão evidencia-se na contribuição que traz para se compreender a gestão na 

universidade na atualidade, seus elementos e suas contradições. Optou-se pela pesquisa 

bibliográfica. O objetivo geral foi descrever a gênese da administração como campo de 

conhecimento e de práticas voltadas para as organizações. Com este objetivo, selecionei, entre 

outras, obras de dois autores da área da administração de empresas no Brasil: Idalberto 

Chiavenato e Reinaldo Oliveira da Silva. Primeiramente, procuro mostrar o desenvolvimento da 

administração na sociedade, particularmente nas organizações, para, em seguida, considerar a 

importância dessa administração no campo da educação, em especial no âmbito da gestão na 

universidade. 

Palavras-chave: gestão na universidade; desenvolvimento histórico da administração; gestão 

burocrática. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O tema deste trabalho é a gestão no ensino superior, num recorte que delimita o âmbito 

da universidade. Hoje, no Brasil, é possível constatar uma intensificação das preocupações e 

debates acerca da universidade e seu futuro, principalmente a universidade pública, 

considerando-se a necessidade de mudanças em organização.  A partir do Estatuto de 1931, as 

universidades públicas tiveram que se enquadrar aos padrões determinados pelo Governo 

Federal, mantendo suas estruturas, uma vez que estavam envolvidas pelas forças de interesses 

políticos e burocráticos.  

Cunha (1999) faz referência ao panorama do campo universitário descrito por Clark 

chamando a atenção para a crença de que qualquer organização deve ter unidade de comando, 

realizar suas escolhas racionais entre o conjunto de alternativas e estabelecer prioridades de 

execução. Entretanto, na universidade, o monopólio do poder representa uma série de ameaças 

para essa organização que reúne colaboradores especializados em diversas áreas. Para clarificar 
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essa situação, Clark utiliza a metáfora da universidade como uma anarquia organizada nas 

Instituições de Ensino Superior – IES. 

Com a reforma universitária de 1968, é possível verificar a aplicação nas IES da concepção 

de organizaç~o da produç~o fabril instituída por Taylor em “Organizaç~o Racional do Trabalho”, 

expressa em duas diretrizes: 1) eliminação da duplicação de meios para fins idênticos ou 

equivalentes; 2) separação entre as atividades de concepção e execução. Essas diretrizes 

encontram-se na estrutura e funcionamento da maioria das instituições universitárias brasileiras 

até os dias de hoje, como se constata no regime departamental e divisão dos cursos de 

graduação. 

A departamentalização redundou na criação de uma nova instância na organização das 

universidades – a coordenação e o colegiado de curso. Complementando a departamentalização 

e a divisão dos cursos de graduação, surge o regime de créditos. Toda essa dinâmica resulta, 

assim, na racionalização da produção das universidades federais no Brasil.   

Atuar na área educacional exige unir o trabalho com conhecimento científico (ensino e 

aprendizagem) a práticas de gestão voltadas à formação do indivíduo para a transformação 

social. Na universidade, essa união adquire contornos próprios por envolver também a pesquisa 

e a extensão, tornando ainda mais relevantes as relações entre práticas de gestão e trabalho 

educativo e pedagógico. Porém, em geral, os métodos de gestão que se encontram nas 

universidades, no Brasil, são aqueles que se caracterizam mais fortemente pela semelhança aos 

métodos da produção fabril, com foco na racionalização da produção, numa posição contrária 

aos interesses educativos e pedagógicos de formação do indivíduo para a transformação social.  

1.1. ADMINISTRAÇÃO PRÉ-MODERNA 

A atividade administrativa tem evolução científica recente na história da humanidade, mas 

sempre esteve presente como atividade prática considerada arte e realizada em qualquer tipo, 

classe e tamanho de organização. 

Silva (2001) mostra que a administração é uma atividade encontrada em empreendimentos 

de qualquer espécie, de todos os povos, em todos os tempos históricos. Observa o autor que os 

grandes líderes na história da humanidade foram administradores, administrando países, 

coordenando explorações, dirigindo guerras, gerindo os esforços de outros homens. 

A importância da administração para impulsionar o crescimento das nações é inegável, mas 

sua reconstituição histórica não é tarefa fácil porque os registros, quando existem, são confusos 

e remotos. 
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Acredita-se que a administração está ligada a civilizações muito antigas, iniciando-se na 

Suméria por volta de 5000 anos atrás, onde foram encontrados os documentos escritos mais 

antigos que tinham como finalidade registrar o controle administrativo. A partir do momento 

que os sumerianos buscavam melhorar a forma de solucionar seus problemas práticos, 

começaram a exercer a arte de administrar. 

Os sacerdotes sumérios arrecadavam e administravam grandes volumes de bens e valores. 

Esses sacerdotes prestavam contas de sua administração ao sumo sacerdote o qual realizava 

uma prática que se configurava como fiscalização administrativa. Tais práticas tiveram 

significativa import}ncia, sendo que “o desenvolvimento sumério foi seguido de perto pela 

ascensão do Egito, com suas estruturas arquitetônicas, seus escritos e seu governo, no que se 

refere { evoluç~o administrativa” (SILVA, 2001, p.87).  

No Egito, a construção da pirâmide de Quéops durou cerca de 20 anos envolvendo mais de 

cem mil trabalhadores. A união dos esforços desses trabalhadores demandou ações 

administrativas para que atingissem os objetivos propostos. Também era necessário gerir e 

solucionar problemas como transporte e alojamento para os trabalhadores. Fica claro que já se 

realizavam, nessa época, práticas administrativas como planejamento, organização, direção e 

controle. 

Na Babilônia também se verifica a presença de muitas práticas administrativas, por exemplo, 

quando se estabeleceu o “Código de Hamurabi”, uma representaç~o de um pensamento 

administrativo que vigorou de 2000 a 1700 a.C. Esse código foi uma estratégia desenvolvida para 

se atingir o objetivo de fazer com que as cidades se unissem, mantendo a paz e estabelecendo 

uma legislação. 

 

No reinado de Hamurabi, rei da Babilônia, as cidades ao longo do vale 

foram obrigadas a se unir para manter a paz e estabelecer uma legislação 

para abranger a propriedade pessoal, rural, o comércio, os negócios, a 

família e o trabalho. Estas leis vieram a se chamar ‘Código de Hamurabi’ 

(SILVA, 2001, p. 88) 

 

Também entre os chineses, há mais de três mil anos, já havia a noção de algumas práticas 

administrativas como as mencionadas, quais sejam: planejamento, direção, organização e 

controle. Como relata Silva (2001), estavam presentes entre eles conceitos administrativos que 
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se assemelham ao tom administrativo contemporâneo de organização, cooperação, funções, 

procedimentos visando à eficiência, além de várias técnicas de controle. 

Na Grécia, uma grande manifestação na arte de administrar é verificada na criação da 

administração democrática de um governo, o que deu início ao método científico. Os gregos 

perceberam o princípio de que “a produç~o m|xima se obtém por meio do uso dos métodos 

uniformes, com ritmo estipulado e algo mais” (SILVA, 2001).Esse princípio se explicita 

claramente nos estudos de Frederick W. Taylor, Frank B. Gilbreth, Henri Fayol, entre outros 

estudiosos das teorias administrativas. 

Em Roma, ao se juntarem novos povos e territórios, houve grande necessidade de se 

organizar e controlar de forma mais eficiente e eficaz todo seu império. Nesse contexto, as 

práticas de administração tiveram grande avanço no sentido da aprendizagem com os erros e 

acertos. Há que se destacar que foi em Roma que ocorreu a primeira experiência mundial de 

organização de um império verdadeiramente grande. 

A igreja Católica, considerada a organização formal mais eficiente e antiga da civilização 

ocidental, foi uma herança do Império Romano. Sua eficiência estava ligada a questões 

organizacionais importantes em função das novas doutrinas que surgiam e da disseminação da 

crença cristã. Seus dirigentes perceberam a importância de se estabelecer, com mais critérios os 

objetivos, as doutrinas e a conduta das atividades cristãs com suas normas e regras. A 

consequência disso foi uma grande organização religiosa com centralização de poder e sob a 

responsabilidade do papa. Durante séculos, a igreja católica exerceu sua força de atração de 

objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se pelo 

mundo e influenciando o comportamento das pessoas. 

 Assim como a igreja católica romana, as organizações militares também se destacaram na 

evolução histórica da administração. Evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais 

e dos exércitos mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma 

hierarquia de poder rígida e a adoção de princípios e práticas administrativas que ainda se 

verificam em empresas da atualidade, tais como: a unidade de comando, que estabelece que 

cada subordinado só pode ter um superior; princípios de organização, planejamento e controle 

centralizados em paralelo com operações descentralizadas; principio de direção.  Todos esses 

princípios desenvolvidos na organização militar romana contribuíram para o surgimento das 

teorias administrativas. 
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O desenvolvimento tecnológico despontava e se aprimorava cada vez mais. A partir do 

momento em que as pessoas evoluíam em seus meios de trabalho, como arar o solo, produzir 

armas e tecer, inevitavelmente acontecia a evolução tecnológica. Porém, a tecnologia tem como 

marco principal de seu desenvolvimento a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, que 

consistiu um conjunto de mudanças tecnológicas com grande impacto no processo de produção 

nos aspectos econômico e social. 

No final do século XVIII e início do século XIX, o fenômeno da Revolução Industrial trouxe 

rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, causando o surgimento da 

empresa e da moderna administração. A base dessa revolução foi a substituição da mão de obra 

humana pelo trabalho da máquina, gerando transformações drásticas na vida das pessoas e das 

empresas. 

Como núcleo da Revolução Industrial, surgiu uma nova fonte de energia - o motor a vapor - 

que passou a fornecer uma energia mais barata e eficiente, revolucionando a indústria e o 

comércio. Tal revolução decorreu do fato de que essa nova fonte de energia reduzia 

significativamente os custos de produção e, consequentemente, os preços dos produtos, 

levando à ampliação dos mercados. Devido a isso, as indústrias evidenciaram, a necessidade 

maior de administração e organização, considerando-se também que a expansão dos mercados 

requeria mais trabalhadores, maior número de máquinas e um nível maior de produção, para 

manter resultados positivos constantes. 

A máquina a vapor, criada por James Watt (1736-1819), provocou grande transformação na 

formulação do trabalho e modificou a estrutura social e comercial, causando mudanças na 

sociedade, na política e na economia. 

A Revolução Industrial passou por duas fases. A primeira, entre 1780 até meados de 1860, 

teve o carvão como a principal fonte de energia, e o ferro como principal matéria-prima5. A 

segunda fase da Revolução Industrial,6 que corresponde ao período de 1860 a 1914, foi marcada 

pelas transformações resultantes do uso da eletricidade e derivados do petróleo como novas 

fontes de energia e do aço como a nova matéria-prima. Nesse contexto origina-se a moderna 

                                                 
5
  Nessa primeira fase, a Revolução industrial se desenvolveu em quatro etapas: 1- mecanização da indústria  

devido à criação das máquinas de fiar, tear hidráulico e mecânico e da agricultura que substituíram a força do trabalho 

humano e animal; 2-  aplicação da força motriz à indústria, utilizando o vapor nas máquinas industriais e transformando 

as oficinas em fábricas; 3 - o desenvolvimento do sistema fabril, provocando o fim da atividade do artesão com sua 

oficina, que cedeu espaço para as fábricas e operários; 4 – o espetacular aceleramento dos transportes e das comunicações 

como a navegação a vapor, as hélices, a primeira estrada de ferro, o telégrafo elétrico, o selo postal e o telefone.  
6
  Nessa segunda fase, acontece a segunda Revolução Industrial causada pelo processo de fabricação do aço, o 

aperfeiçoamento do dínamo e a invenção do motor de combustão interna. 
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administração como resposta às novas necessidades que apareceram em decorrência de alguns 

fatores principais: 1 - crescimento acelerado e desorganizado das empresas, passando a exigir 

uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação; 2 – necessidade 

de maior eficiência e produtividade das empresas para responder à intensa concorrência e 

competição no mercado. Estavam, assim, dadas as necessidades e condições históricas para o 

surgimento da administração científica. 

1.2. A ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA E A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: DIVISÃO, 

HIERARQUIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO 

 A descrição apresentada anteriormente teve o objetivo de mostrar de forma abreviada 

que o desenvolvimento da administração ao longo de séculos foi marcado por distintos aspectos 

e sempre em função das necessidades organizacionais de cada época. Passo agora a descrever 

de que forma surgiram as principais teorias administrativas, em que contexto e como evoluíram, 

buscando especificar as particularidades de cada corrente teórica.  

 A primeira teoria da administração foi formulada pelo engenheiro Frederick Taylor (1856-

1915), americano nascido na Pensilvânia, descendente da família Quaker. Recebeu uma educação 

rigorosa e disciplinada, adquirindo conhecimentos das línguas francesa e alemã. Iniciou seu 

aprendizado como operário em uma pequena metalúrgica e, após alguns anos atuando nessa 

pequena empresa, buscou melhorias em sua vida profissional atuando também em outras 

empresas. De operário passou a engenheiro. Ao desenvolver a Teoria da Administração 

Científica, a preocupação maior  de Taylor era o aumento da produtividade e da eficiência no 

campo operacional por meio da racionalização do trabalho operário. Para investigar essa 

possibilidade utilizou e aplicou métodos científicos.  

A formulação desse pesquisador passou mais tarde a constituir a chamada Escola da 

Administração Científica. No centro dessa teoria estão as tarefas concebidas como atividades 

operacionais desenvolvidas nas fábricas pelos operários. Essa concepção veio revolucionar o 

pensamento administrativo. Taylor analisou profundamente o estudo de tempos e movimentos 

para estabelecer padrões de atividades. Com base nessa análise, propôs o treinamento do 

operário para que ele desempenhasse, de forma regular, seu trabalho, com maior proveito do 

tempo em função do aumento da produtividade. Procurou, então, adaptar as necessidades de 

patrão e empregados, assegurando a prosperidade entre eles. 

O trabalho teórico de Taylor pode ser dividido em duas fases. Na primeira, Taylor realizou 

análises das atividades desenvolvidas individualmente pelo operário dentro da fábrica, 
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esmiuçando todos os movimentos e processos. Seu objetivo era buscar o aperfeiçoamento para 

reduzir ao máximo os movimentos e processos. Assim, chegou à especificação das técnicas de 

racionalização do trabalho do operário. Ao analisar a prática dos operários, Taylor chegou à 

conclusão de que o operário mais produtivo perde sua motivação de produção quando percebe 

que sua remuneração é a mesma de outro operário que, embora realize a mesma atividade, tem 

ritmo de produção menor. Assim, ele deixa de produzir de acordo com sua capacidade máxima. 

Taylor então concluiu pela necessidade de desenvolver novos mecanismos de remuneração para 

que o operário não deixasse de produzir de acordo com sua capacidade máxima. Assim, em seu 

livro Shop Management (TAYLOR apud CHIAVENATO, 2003, p. 55), ele descreveu suas 

conclusões: 

 

 o objetivo da Administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de 

produção; 

 para realizar tal objetivo, a Administração deve aplicar métodos científicos de 

pesquisa e experimentos a fim de formular princípios e estabelecer processos 

padronizados que permitam o controle das operações fabris; 

 os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus 

postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser 

cumpridas; 

 os empregados devem ser cientificamente treinados com vistas a aperfeiçoar suas 

aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida; 

 a administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação entre 

os trabalhadores, para garantir a permanência desse ambiente psicológico. 

 

Na segunda fase de seus estudos, Taylor obteve a conclus~o de que “a racionalizaç~o do 

trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a 

aplicaç~o dos seus princípios na empresa como um todo” (CHIAVENATO, 2003 p.55). 

 Como descrito, o meio para a racionalização do trabalho dos operários era o estudo de 

tempos e movimentos. Esse estudo indicou que movimentos inúteis deveriam ser eliminados e 

substituídos por outros eficazes. Assim, os empregados deveriam ser treinados na função 

específica de sua atividade melhorando sua eficiência. 
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Dessa forma, a Administração Científica consolidou a divisão do trabalho, a especialização 

do operário, a definição e estabelecimento de cargos e tarefas, do incentivo salarial e de 

prêmios. O entendimento era de que assim seria melhorada a condição física de trabalho e 

padronizados os métodos e equipamentos. Os princípios básicos da Administração Científica de 

Taylor podem ser assim descritos, segundo Chiavenato (2003 p.64): 

 Princípio do planejamento: por meio dos métodos científicos substitui-se o improviso pela 

ciência, através do planejamento do método do trabalho. 

 Princípio do preparo: norteia a escolha científica dos trabalhadores de acordo com suas 

capacidades/competências, preparando-os e treinando-os para produzir mais e melhor. 

Também as máquinas e equipamentos de produção devem ser preparados e deve ocorrer 

o arranjo físico e a disposição racional das ferramentas e materiais. 

 Princípio de controle: norteia o comando das atividades de trabalho para se certificar que 

está sendo realizado conforme as normas estabelecidas e o plano previsto. 

 Princípio da execução: serve para distribuir as funções e as responsabilidades, a fim de 

que a execução do trabalho seja disciplinada. 

 

À medida que Taylor estudava e desenvolvia a Administração Científica nos Estados 

Unidos, surgia na França a Teoria Clássica da Administração, criada por Henri Fayol (1841-1925). 

Nascido em Constantinopla, em uma estrutura familiar burguesa, ele foi educado no Liceu de 

Lion, na França. Graduando-se como engenheiro de minas, Fayol trabalhou em sua teoria que 

tinha como base e foco a estrutura da organização, cuja intenção era proporcionar aumento na 

eficiência da organização por meio da definição dos vários níveis de responsabilidades. Assim 

como os princípios de Taylor, os preceitos gerais propostos por Fayol também estão presentes 

na prática administrativa contemporânea. 

Até Fayol, o problema da prática da administração estava nas indústrias e usinas, uma vez 

que se preocupavam com a produtividade. Esse autor levou a administração do nível operacional 

da oficina para o nível da direção geral da empresa, considerando-se sua totalidade. A 

contribuição desse pesquisador para a administração consistiu em estabelecer que um processo 

administrativo complexo pode e deve ser separado em áreas interdependentes de 

responsabilidades ou de funções. Os princípios gerais da administração de Fayol foram: 

 Divisão do trabalho: especialização do trabalho, tanto das tarefas quanto dos operários 

buscando-se maior competência. 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

80 

 

 

 Autoridade e responsabilidade: definiç~o da autoridade como “o direito de dar ordens e o 

poder para a exata obediência”; autoridade como responsabilidade com todo o corpo 

estrutural da empresa. A responsabilidade vem como resultado da autoridade, tendo 

como sentido a prestação de contas. 

 Disciplina: consiste no fato de o funcionário direcionar seu comportamento de acordo 

com regras estabelecidas pela organização, esforço comum dos trabalhadores de 

maneira ordenada. 

 Unidade de comando: o colaborador recebe ordens de um único chefe para evitar 

conflitos. 

 Unidade de direção: a organização deve se mover em direção a um objetivo comum. 

 Subordinação do interesse individual ao interesse geral: os interesses de uma pessoa não 

devem prevalecer sobre os interesses organizacionais em geral. 

 Remuneração do pessoal: remuneração justa ao trabalho executado; além de 

remuneração financeira, recompensas não financeiras. 

 Centralização: liderança natural, na qual a centralizaç~o era como “a diminuiç~o da 

import}ncia do papel do subordinado”, enquanto a descentralizaç~o era a elevaç~o dessa 

importância. 

 Cadeia escalar: linha de autoridade, quantidade de autoridade correspondente à posição 

hierárquica. 

 Ordem: alocação corretamente dos recursos, para se obter como resultado a diminuição 

de perdas de materiais e de tempo e a otimização da mão de obra. 

 Equidade: prática da justiça e do carinho dentro da organização em busca da fidelidade 

dos colaboradores. 

 Estabilidade do pessoal no cargo: retenção dos trabalhadores mais produtivos deve ter 

alta prioridade da administração. 

 Iniciativa: encorajamento da iniciativa do colaborador. 

 Espírito de equipe: ênfase na harmonia e boa vontade geral entre os empregados, como 

forças da organização. 

 

Assim, enquanto Taylor procurou resolver os problemas administrativos elevando-os do 

posto de trabalho do executor para o nível intermediário da gerência, Fayol enfocou os 

problemas de interesse da administração geral da empresa, qualquer que fosse sua natureza, 
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tipo e finalidade. Taylor, para acelerar a produtividade da empresa industrial, começou pelo 

oper|rio. Fayol começou pelos dirigentes. Conforme Silva (2001, p.153), “o fayolismo e o 

taylorismo se apresentam como duas soluções para um mesmo problema: o da força humana”. 

As diferenças entre os dois sistemas são pequenas uma vez que Taylor interessava-se pelas 

condições técnicas do trabalho e Fayol pela administração da empresa, organizando o resultado 

de observações experimentais e psicológicas. Assim, Fayol completa o sistema de Taylor, 

validando e melhorando ambos os enfoques.  

De acordo com Carvalho (2005), a administração, concebida como científica, corresponde à 

necessidade de racionalização do processo de trabalho, aprofundado e diversificado pelo avanço 

da industrialização. Com a industrialização, a ação de produção adaptou-se a uma nova 

estrutura, ao empregar a ciência nas ações de trabalho e a divisão de tarefas, afastando do 

trabalhador a totalidade do processo e separando, especialmente, o planejamento e a execução. 

Consolida-se desse modo a separação entre o trabalho intelectual e o manual, originando-se a 

figura do gerente e a organização racional dos processos produtivos. Conforme analisa 

Braverman (1987, p. 103), “todo possível trabalho cerebral deve ser banido da oficina e centrado 

no departamento de planejamento ou projeto”. 

Vale ressaltar que os princípios de Taylor e Fayol foram muito além do âmbito das fábricas 

invadindo e estruturando diversas dimensões da vida social e interferindo nas formas 

institucionais de gestão e organização, inclusive a escola. Como analisou Lima (1994), de modo 

generalizado ocorreu nas escolas a “taylorizaç~o do trabalho educativo”, uma vez que o método 

de gestão escolar, ao responder às demandas do mundo do trabalho e social, passou a 

considerar princípios comuns às empresas burocráticas, tais como: 

 Rigidez das leis e dos regulamentos escritos. 

Por esse princípio a escola, assim como ocorria nas empresas, passou a ter seu regimento 

interno com a definição e exposição de leis e regulamentos, cabendo aos envolvidos, os 

agentes escolares, o seu cumprimento.   

 Hierarquia da autoridade. 

Assim como nas empresas, na escola também se verifica um sistema de hierarquia e 

autoridade que vai desde o diretor responsável pela gestão da escola até o corpo 

discente. 

 Centralização do poder. 

Na escola instituiu-se a centralização do poder, conforme os níveis hierárquicos. 
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 Racionalização. 

A organização das ações dentro da escola passou a ser baseada em diagnósticos e 

princípios científicos a fim de adaptar eficazmente os meios aos objetivos desejados.  

 Especialização e divisão das funções entre planejamento e execução. Esse princípio 

norteou a descrição dos cargos e funções dentro da escola e as respectivas 

responsabilidades de seus ocupantes. 

 

 Frigotto (1984, p.169) analisou a repercussão da administração científica na escola, em 

que a atividade do professor passou a ser a execução, na sala de aula, de planos previamente 

formulados, com conteúdos selecionados e organizados sequencialmente e critérios da 

avaliação pré-definidos. Com a divisão dos alunos em salas, instituiu-se a seriação do espaço, do 

tempo e dos saberes.  

Como também mostrou Barroso (2000), a classe, antes um agrupamento de alunos, foi se 

transformando progressivamente num padrão de organização. Esse padrão serviu para 

departamentalizar a tarefa dos professores, divisão do seu percurso escolar e medição da 

progressão dos alunos. 

Nessa relação que se vai formando entre administração científica e educação, a 

organização escolar e pedagógica passa a ser fundamentada nos princípios da divisão do 

trabalho desenvolvidos por Taylor e Fayol. Os currículos são ajustados por uma organização 

sistemática, rígida e fragmentada das áreas de conteúdo, tanto na seleção dos temas/assuntos 

quanto no sequenciamento dos mesmos, evidenciando-se cada vez mais a reprodução mecânica 

de atividades padronizadas visando chegar a uma igualdade de respostas e padronização dos 

procedimentos. Conforme Carvalho (2005), neste sentido, o entendimento é de que todos os 

alunos passam pelos mesmos processos padronizados de ensino. 

Em contraponto a esse modelo, ganha adeptos a administração burocrática, como se 

segue. 

1.3. A ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

A corrente da administração científica passou a ser criticada principalmente por ser 

considerada mecanicista, limitando-se a questões ligadas ao cargo e à função do operário. Outra 

crítica que pesou sobre essa corrente refere-se à ausência de comprovação científica de seus 

postulados teóricos. Uma das correntes que criticou a administração científica foi a da 
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administração burocrática, a qual surgiu com a finalidade de orientar o trabalho do 

administrador. 

A palavra burocracia, idealizada por Jean Claude Marie Vicent, surge a partir do francês 

bureau (escritório) e do grego kratia (poder); aparece no século XVII, com o avanço dos 

organismos administrativos (CHIAVENATO, 2003). Mas, no final do século XIX, essa expressão 

passou a ser estudada no meio gerencial com maior profundidade, quando Talcott Parsons 

buscou, nas obras de Max Weber (1864-1920), a inspiração para a nova teoria da organização. 

A administração burocrática, originada na Europa no início do século XX, surgiu como 

alternativa às teorias então conhecidas. Seu foco era a busca da racionalidade técnica, 

considerada essencial para projetar e construir um sistema administrativo baseado no estudo 

exato dos tipos de relacionamento humano necessários para expandir a produtividade. 

Max Weber discutiu as relações entre mecanização e organização e interessou-se pelo 

processo de organização como parte do contexto social mais amplo. Para ele, as organizações 

assumem diferentes formas em função dos diferentes contextos e épocas. Por isso, 

compreendeu a forma burocrática de organização como a manifestação do processo mais amplo 

de racionalização na sociedade, nele destacando-se as relações entre meios e fins (MORGAN, 

1996, p.354-355). 

Weber (1987) descreveu a burocracia como um sistema de administração que aconselha a 

hierarquia, a disciplina rígida e a reverência { autoridade como “um tipo de dominaç~o legal”. 

Esse sistema também defende o acatamento de objetivos organizacionais e submete os 

funcionários a uma categoria inferior e desqualificada. Tais princípios administrativos reforçam a 

separação entre trabalho braçal e intelectual, coibindo a insubordinação da ordem.  De acordo 

com Case (1996), essa análise negativa foi realizada à luz de grandes mudanças ambientais que 

exigiam das instituições em geral a tomada de decisão rápida e o gerenciamento transparente. 

Chiavenato (2003) afirma que Max Weber foi o primeiro a analisar e sistematizar 

princípios administrativos com base em princípios da sociologia, da ciência, da política e do 

direito, realizando abstrações descritivas e sintetizando pontos comuns à maioria das empresas. 

O modelo burocrático veio como uma proposta de estrutura administrativa para 

organizações complexas (FERREIRA, REIS e PEREIRA, 1997). O sistema burocrático definido por 

Weber é um sistema impessoal que funciona conforme regras e normas pré-estabelecidas, 

colocando em segundo plano as pessoas ou, sequer, considerado-as. Ao valorizar a competência 

profissional, Kwasnicka (1995) entende que a administração burocrática visa a que as pessoas 
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desempenhem tarefas de acordo com padrões esperados. Case (1996), por sua vez, acrescenta 

que o objetivo da administração burocrática é simplificar a tarefa ao máximo para facilitar a 

substituição da pessoa ou o seu remanejamento no interior do sistema.  

Já Chiavenato (2003) descreve como características do modelo burocrático as seguintes: 

estruturação hierárquica; racionalidade no papel desempenhado pelo indivíduo dentro da 

estrutura; existência de normas reguladoras das relações dentro das unidades produtivas. A 

divisão das atividades em áreas especializadas é alcançada pela definição clara e específica de 

deveres e responsabilidades de cada pessoa. A definição de cargos delimita áreas de 

competência que não podem ser desrespeitadas em nenhuma hipótese e, caso haja situações 

excepcionais, recorre-se ao órgão imediatamente superior. Dessa forma, estabelece-se a divisão 

do trabalho e a estruturação hierárquica de diferentes departamentos de forma racional e 

impessoal. Desse modo, a aceitação da autoridade não se dá no plano pessoal, ao contrário, 

deve ocorrer através do reconhecimento da racionalidade e da excelência nos serviços 

prestados. Ou seja, a autoridade deve ser vista como algo necessário no conjunto do sistema. 

Assim, é necessário instituir um conjunto de normas e regras gerais e racionais de 

controle para a constância do funcionamento organizacional e o maior rendimento possível. Em 

razão das obrigações, responsabilidades e autoridade daqueles que exercem as atividades 

necessárias para o cargo, não raras vezes a pessoa fica esquecida; somente o regulamento é 

lembrado. 

Combinando o enfoque sociológico com as ideias e princípios de Taylor, Weber (1987) 

estudou a organização como parte de um contexto social, influenciada pelas mudanças sociais, 

econômicas e religiosas da época, com a intenção de identificar características comuns que 

aceitassem a tipologização. Ele identificou três tipos de sociedade, aos quais corresponderiam 

três tipos de autoridade: 

 

 Autoridade tradicional 

 Predomínio, na sociedade medieval (família, clã), das características patriarcais e 

patrimonialistas. A autoridade, nesse tipo de, provém da tradição e dos 

costumes, de maneira que as pessoas aceitam o poder de alguns em razão da 

crença no passado, na justiça e na virtude do modo tradicional de agir, bem 

como no status conferido pela herança ou sucessão. 

 Autoridade carismática 
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 Predomínio das características místicas e personalísticas sendo a autoridade 

conferida pela capacidade de arrebatamento de uma personalidade sobre 

outras. O líder carismático é dotado de qualidades extraordinárias que causam 

devoção e legitimam sua autoridade. 

 Autoridade racional, legal ou burocrática 

 Predomínio das normas impessoais e da racionalidade na escolha dos meios e 

dos fins. A autoridade se legitima em função de que o grupo aceite o conjunto de 

preceitos e normas dos quais deriva o comando. 

Weber (apud CHIAVENATO, 2003, p.259) relacionou a cada tipo de sociedade um tipo de 

autoridade existente, sendo que ambas têm como base o carisma, a tradição e a autoridade 

legal, racional ou burocrática. Nesse sentido, distinguiu o entendimento de autoridade e de 

poder. “Poder implica potencial para exercer influência sobre as outras pessoas” enquanto 

“autoridade significa a probabilidade de que um comando ou ordem específica seja obedecido”. 

As formulações de Weber que tipologizaram a sociedade contribuíram para a evolução 

dos modelos de gestão. A relação estabelecida entre tipo de autoridade e tipo de sociedade 

permitiu aos administradores maior compreensão do modelo de gestão a ser adotado para obter 

maior eficácia. Assim, as organizações passaram a se basear nas características do processo de 

gestão weberiano, entre as quais se destacam as seguintes: 

 divisão do trabalho: atividades desmembradas em tarefas; 

 hierarquia de autoridade: posições formando uma hierarquia estruturadora da 

organização; 

 racionalidade: integrantes da organização são selecionados com base na qualificação 

técnica; 

 regras e padrões: decisões gerenciais guiadas por regras, disciplina e controle, 

relacionados à conduta dos deveres oficiais; 

 compromisso profissional: os colaboradores realizam suas atividades tendo salários 

fixos e não como donos dos negócios que administram; 

 registros escritos: registro detalhado das transações da organização como base para a 

continuidade organizacional e com o propósito de alcançar uniformidade de ação; 

 impessoalidade: as regras e os procedimentos são aplicados de modo uniforme e 

imparcial; 
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Os pressupostos weberianos apontam para a condução das organizações à máxima 

eficiência. Porém, ao longo da história, foi possível constatar sua disfuncionalidade. Os 

elementos humanos ocupantes de cargos operacionais, bem como gerenciais, geraram 

anomalias de funcionamento do modelo original, fazendo com que o termo burocracia 

adquirisse um sentido pejorativo e de ineficiência organizacional. 

Remetendo-se ao campo da educação observa-se que, de um modo geral, a burocracia 

está bastante presente nas instituições de ensino, com um excesso de formalismo, normas e 

rotinas. As escolas são dotadas de normas e procedimentos, e os envolvidos no processo 

educacional devem cumpri-las em busca de maior eficiência. 

Pode-se dizer que um dos traços reveladores da incorporação da burocracia na escola, em 

especial, no ensino superior, é a prática de gestão assentada no excessivo valor a relatórios, a 

dados estatísticos, à avaliação quantitativa do desempenho dos alunos, à comparação do 

desempenho dos alunos perante as demais escolas, à quantidade de alunos aprovados no 

vestibular e assim por diante. A valorização dos registros e dados é um mecanismo básico para 

evidenciar o desempenho quantitativo escolar assim como sua eficiência, auxiliando, por 

exemplo, na captação de maior número de alunos em um meio social assentado na 

competitividade.  

Do professor espera-se que cumpra as normas e regras impostas pela instituição de 

ensino. As práticas pedagógicas dos docentes sofrem interferência, não no sentido pedagógico, 

mas sim no sentido burocrático, uma vez que o docente deve seguir uma rotina de trabalho, 

como: utilizar o documento diário para realizar a chamada dos alunos, livros adotados pela 

escola, horários estabelecidos, estilos de aula, relatórios para serem apresentados nos conselhos 

de classe etc. Todos esses aspectos acabam sendo mais valorizados, ficando a dimensão 

pedagógica em segundo plano, quando não é anulada. 

Nesse sentido, as disfunções mais importantes decorrentes da aplicação da teoria da 

administração burocrática nas escolas são: excesso de formalismo, exagerado apego aos 

instrumentos normativos, rigidez comportamental, conformismo e estagnação funcional. A 

realidade comprova as influências advindas da administração burocrática com a ampla 

valorização das regras e normas. A escola com esse modelo de gestão burocrática passou a se 

preocupar em cumprir ritos burocráticos, como reuniões constantes. Ainda que seja importante 

a escola se valer de instrumentos normativos e formais, o maior risco é que a ênfase exagerada 

nas regras e procedimentos possa torná-los mais importantes por si mesmos do que como meios 
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para melhorar o alcance dos objetivos pedagógicos da organização escolar, bem como a 

relevância das relações humanas.   

1.4. ADMINISTRAÇÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS 

A administração das relações humanas é uma vertente teórica que se iniciou nos Estados 

Unidos na primeira metade do século XX. Seu caráter de oposição à escola clássica decorre da 

crítica feita às teorias da época, apontando a insuficiência de seu foco na tarefa (Taylor), na 

estrutura, (Fayol) e na burocracia e ou autoridade (Weber). A vertente teórica da administração 

das relações humanas destaca a necessidade de humanizar e democratizar a administração a fim 

de superar os princípios rígidos e mecanicistas da teoria clássica. Essa posição argumenta que o 

ser humano, inserido em seu contexto social, deve ser o principal enfoque da organização em 

suas atividades administrativas. 

Essa escola teve como base e princípios os estudos de Elton Mayo (1880-1949). Silva 

(2001) descreve que experimentos realizados por Mayo, conhecidos como experiência de 

Hawthorne7, demonstraram que as atitudes e necessidades dos trabalhadores afetam sua 

motivação e seu comportamento. Revelaram também que há uma relação enormemente 

complexa entre a produção e a eficiência (SILVA, 2001). 

Assim, os estudos de Elton Mayo ampliaram o objeto da administração, ao atingir seus 

objetivos de “conciliar” e “harmonizar” os conflitos inseridos entre organizaç~o e colaborador, 

pois cada qual possui objetivos específicos distintos. O que se buscou com esse estudo foi a 

harmonia, o controle e a satisfação entre os envolvidos na organização, ou seja, a correlação da 

atividade prática, da produtividade e das condições específicas de trabalho a uma abordagem 

social da empresa, conferindo relevância ao ser humano e suas motivações. 

Do ponto de vista de Bernard (2007), essa escola das relações humanas é um modelo que 

tem como base a organização informal e o comportamento grupal, dirigindo-se ao 

comportamento do ser humano e às suas relações informais na organização, inserindo-se os 

valores sociais e grupais para atingir objetivos organizacionais. Porém, é criticada por seus 

                                                 
7
  Elton Mayo (1880-1949) nasceu na Austrália, foi o principal protagonista da Escola das Relações Humanas, 

responsável pela experiência de Hawthorne, em que realizou quatro pesquisas voltadas ao comportamento humano no 

trabalho. O primeiro estudo foi realizado na Filadélfia em uma fábrica de tecidos onde Mayo concluiu que os funcionários 

se mostravam tristes e deprimidos por consequência da fadiga, estabelecendo então períodos de descanso no decorrer do 

dia de trabalho. O segundo estudo foi na fábrica de Hawthorne, tratando do relacionamento das pessoas no trabalho, onde  

constatou que, em uma relação harmoniosa, o colaborador é capaz de aumentar significativamente sua produção. No 

terceiro estudo que se realizou em três indústrias metalúrgicas, constatou-se que o colaborador, ao receber treinamento 

fundamentado na paciência, atenção e no controle emocional, valorizava sua reputação reduzindo então  o alto índice de 

absenteísmo.  O quarto e último estudo foi realizado em uma fábrica de aviões onde os líderes incitavam a solidariedade 

com os demais colaboradores, despertando então o espírito de equipe.  
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opositores, os quais consideram que o problema da empresa é a lucratividade e que aspectos 

sociais não são problemas empresariais. Entendem que a preocupação social presente dentro da 

empresa aumenta os custos reduzindo sua lucratividade. Isso tornaria irreal e impraticável a 

abordagem das relações humanas. Essa corrente ressalta, então, tendência comportamental 

discutida a seguir. 

1.5. O ENFOQUE COMPORTAMENTAL NA ADMINISTRAÇÃO 

Esse enfoque, ao contrário da escola das relações humanas e, ao mesmo tempo, 

complementando-a, crê que a atividade prática do trabalho e a produção estejam interligadas às 

condições de trabalho, além da abordagem social da empresa. Todavia, considera falsa a crença 

de que somente com a satisfação do trabalho se consegue  chegar à eficiência e à produtividade. 

Essa escola critica tanto a teoria clássica por seus princípios rígidos como a escola 

burocr|tica por seu “modelo m|quina”. Segundo Silva (2001), a teoria comportamental centrou-

se no valor do comportamento do indivíduo. 

A teoria comportamental da administração (ou teoria behaviorista da administração) 

fundamentou-se no comportamento individual das pessoas, estudando a motivação humana, 

definindo estilos de administração e caracterizando as organizações como sistemas sociais 

cooperativos e de decisões. Essa abordagem foi influenciada sobremaneira pelas ciências 

comportamentais, mais especificamente pela psicologia organizacional. Como lembra 

Chiavenato (2003, p. 392), o behaviorismo fundado por Watson, em oposição ao subjetivismo 

predominante na psicologia de sua época, introduziu na psicologia a objetividade científica 

baseada na comprovação experimental. O behaviorismo centra-se no indivíduo e estuda seu 

comportamento (aprendizagem, estímulo e reações de resposta, hábitos etc.), não por meio de 

conceitos subjetivos, mas por meio de manifestações verificadas em laboratório experimental. 

O behaviorismo trouxe sentido e rumo às teorias da administração, tendo o 

comportamento do indivíduo como algo valioso, reduzindo-se cada vez mais as regras e normas 

descritivas das teorias de até então. Teve seu início com Hebert Alexander Simon, dando 

continuidade com Chester Barnad, Douglas McGregor, Rensis Linkert, Chris Argyris. No campo da 

motivação humana podem ser citados Abraham Maslow, Frederick Herzberg e David McClelland 

(CHIAVENATO, 2003 p.328). 

Do ponto de vista da abordagem comportamentalista, compreender o comportamento 

organizacional é extremamente importante. Para isso, faz-se necessário estudar o 

comportamento individual das pessoas, uma vez que as organizações são compostas por 
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pessoas. Partindo desse pressuposto, explicar como as pessoas se comportam é importante 

para entender a motivação humana. Os autores behavioristas defendem que o administrador 

deve conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o desempenho das pessoas 

e utilizar a motivação humana para melhorar a qualidade de vida dentro das organizações 

(CHIAVENATO, 2003, p.329) 

Maslow (1908-1970), um dos maiores estudiosos da motivação humana, criou a teoria da 

motivação em que demonstra as necessidades humanas sistematizadas em níveis hierárquicos 

de importância e influência. Um indivíduo estará motivado e conseguirá passar de um nível para 

outro mais elevado quando conseguir suprir sua necessidade ou nível atual. Ou seja, o ser 

humano tende a realizar suas necessidades primárias (mais baixas na pirâmide), antes de buscar 

resolver aquelas de nível mais elevado.  

Contudo, nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide de necessidades. 

Assim, quando as necessidades mais baixas estão razoavelmente satisfeitas, as necessidades 

localizadas nos níveis mais elevados começam a dominar o comportamento. Entretanto, quando 

a necessidade de nível inferior deixa de ser atendida, ela volta a predominar no comportamento, 

gerando tensão no organismo. Cada indivíduo possui sempre mais de uma motivação e toda 

necessidade está ligada ao estado de satisfação ou insatisfação de outras necessidades. Por isso, 

seu efeito sobre o organismo é sempre global e nunca de forma isolada. Qualquer 

comportamento motivado é um canal por meio do qual várias necessidades fundamentais 

podem ser expressas ou satisfeitas conjuntamente. Qualquer possibilidade e/ou frustração de 

determinadas necessidades passa a ser uma ameaça psicológica. Essa ameaça, por sua vez, 

produz as reações gerais de emergência no comportamento humano. 

Acerca dessa teoria, Chiavenato (2003) refere que inúmeros trabalhos não conseguiram 

obter comprovação científica, sendo que alguns deles chegaram até a invalidá-la. No entanto, o 

autor considera que a teoria de Maslow é suficientemente bem estruturada para oferecer um 

esquema orientador e útil para a atuação do administrador. 

Além de Maslow, Herzberg focou o interesse na compreensão da motivação para explicar 

o comportamento humano, porém encaminhou seu estudo para a motivação em situação de 

trabalho. Sua conclusão foi a de que o comportamento das pessoas é controlado por dois 

fatores: os insatisfatores (que causam a insatisfação/higiênicos) e os satisfatores (que causam a 

satisfação/motivacionais). A ausência de insatisfatores não basta; os satisfatores devem estar 
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claramente presentes para motivar os colaboradores a desempenhar bem suas atividades na 

empresa. 

Essa teoria classifica as necessidades em duas modalidades: as de satisfação no trabalho e 

as de motivação. A satisfação no trabalho relaciona-se com as condições e circunstâncias em que 

o trabalho é desenvolvido, supervisão, relações interpessoais, condições físicas, salários, 

benefícios etc. Já as necessidades de motivação estão diretamente relacionadas com a tarefa e o 

trabalho, o desenvolvimento do potencial humano e a realização de aspirações individuais, 

liberdade, criatividade e inovação. Para Aguiar (1992), a teoria de Herzberg transforma o 

indivíduo num meio para se atingir os fins da organização.  

Chester Barnad, pensador behaviorista, apresentou a teoria da cooperação que estuda a 

autoridade e a liderança para interpretar as organizações. Segundo Barnad (1979), as pessoas 

não desenvolvem suas atividades organizacionais isoladamente, mas exercendo a interação com 

outras pessoas para atingirem resultados. Por meio da participação das pessoas cooperando 

umas com as outras, surgem as organizações. Nesse contexto, os administradores devem ser 

capazes de criar e manter um sistema de esforços cooperativos dentro da organização, ou seja, 

devem criar condições que incentivem a coordenação de atividades organizadas. 

 Ainda na abordagem comportamentalista, March e Simon criaram a teoria das decisões, 

considerando que a organização é um sistema de atividades que exige continuamente inúmeras 

decisões. Assim, as pessoas participam de forma ativa, racional e conscientemente, tomando 

decisões individuais em relação ao comportamento. Nesse sentido, a organização se apresenta 

carregada de decisões e ações. Para os referidos autores, os empregados tomam duas decisões: 

a primeira é a de “fazer parte da organizaç~o – ou deixar a organizaç~o”; a segunda é de 

“produzir ou recusar-se a produzir na escala exigida pela hierarquia da organizaç~o” (MARCH & 

SIMON apud MA 2004, p. 50). 

 A abordagem comportamentalista repercute na organização escolar implicando um 

modelo de escola que passa a se organizar com um novo perfil de gestor. O gestor deve ser um 

líder educacional, cabendo-lhe despertar o potencial de cada colaborador da instituição escolar, 

transformando a escola em oficina de trabalho onde todos cooperam, aprendem e ensinam 

constantemente. 

 O gestor da escola que se fundamenta nessa teoria preocupa-se com as questões da 

motivação humana e, portanto, deve conhecer os mecanismos motivacionais para que possa 

dirigir adequadamente a escola por meio das motivações das pessoas, que são o organismo vivo 
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da instituição. Os colaboradores são tomadores de decisões a todo instante, em especial os 

professores, ao desenvolverem suas práticas pedagógicas em salas de aula com base nas 

informações que recebem constantemente de seu ambiente, processando-as de acordo com 

suas convicções e assumindo atitudes e opiniões em circunstâncias, uma vez que a instituição é 

vista como um sistema de decisões. Entretanto, surge nova abordagem na área da 

administração, como procuro analisar no item a seguir. 

1.6. A ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURALISTA 

Até a incorporação do behaviorismo em suas teorias, a administração apresentava um 

modelo de gestão cujo caráter era complemento e incremento, quando comparado aos modelos 

anteriores. Bernardi (2007) afirma que, de maneira geral, os pressupostos centrais envolvidos 

pelos paradigmas aceitos com a divisão do trabalho, o reducionismo e o mecanicismo 

permaneciam e eram reincorporados ao desenvolvimento das teorias administrativas até então 

estudadas. 

Nesse sentido, a administração científica foi um marco fundamental de transição para a 

escola clássica e, consequentemente, as pesquisas de Elton Mayo tiveram o papel de promover a 

transição da escola clássica para a escola das relações humanas, chegando ao estruturalismo que 

passa a ser uma nova perspectiva na área da administração. 

Segundo Silva (2001), novas projeções foram lançadas às organizações com o trabalho do 

sociólogo Amitai Etzioni. Ao julgar insatisfatórias as correntes até então conhecidas, Etzioni 

trabalhou uma síntese denominando-a de estruturalismo. Esse estudo foi realizado de forma 

ampla e integral, considerando-se todos os fatores que pudessem interferir de forma interna e 

externa nas organizações, comparando-os e analisando-os de maneira global. 

Essa abordagem percebe e reconhece que os fenômenos referentes à organização se 

interligam, interpenetram e, consequentemente, interagem de modo que qualquer alteração ou 

interferência em uma parte da organização afetará, de algum modo, suas demais partes 

comprometendo seu funcionamento de forma global. Essa é a primeira abordagem que enfoca a 

organização como sistema aberto, ou seja, valoriza a interação entre instituições humanas e o 

ambiente em que elas estão inseridas. Bernardi assim define a estrutura: 

 

 

[...] um todo que se compõe de elementos que o formam, uma 

organização produtiva e social e uma inter-relação entre os 
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elementos, desenhando-se, a partir disso, os pressupostos do 

Estruturalismo. Os estudos desta escola concentram-se na 

racionalidade como um equilíbrio entre meios e fins, no poder da 

burocracia na organização e na impessoalidade organizacional 

(BERNARDI, 2007. p.30). 

 

 Os estudos de Etzioni contribuíram para desenvolver uma “tipologia de organizaç~o”, 

examinando de que maneira o envolvimento individual com uma determinada empresa e a 

relação de poder nela estabelecida se relacionam para explicitar o consentimento do poder 

entre os envolvidos: “o consentimento est| relacionado ao significado de poder e { orientaç~o 

do indivíduo” (SILVA, 2001, p.284). 

            Etzioni caracterizou três formas de poder como ferramentas da atividade prática de 

administração:  

1. o poder coercitivo – focado nas sanções físicas; 

2. o poder remunerativo – focado nos recursos econômicos; 

3. o poder normativo – focado nas recompensas simbólicas. 

De acordo com o Bernardi (2007), essas ferramentas de controle se fazem importantes 

para que a organização possa apresentar e fixar junto aos indivíduos o comportamento 

administrativo necessário. Assim, essa teoria fornece um modelo de empresa como uma 

estrutura em inter-relação com o ambiente em que atua, onde a possível relação de harmonia 

natural, inserida na escola clássica e mantida nas relações humanas, é relativa, pois há poder, 

burocracia e conflitos. Nessa evolução de estudos acerca da gestão, mais uma corrente ganha 

corpo, como abordo, de forma resumida, a seguir. 

1.7. A ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA 

A Teoria Geral de Sistemas (TGS) foi sustentada pelos estudos de Ludwig von Bertalanffy, 

que a denominou de teoria de sistemas abertos. A TGS busca explicar que um sistema se baseia 

numa consciência de inter-relação e interdependência entre o ambiente interno e externo, ou 

seja, uma organização não é um conjunto de elementos separados, mas sim um sistema 

específico e organizado de forma global. 

Segundo Silva (2001, p.352), na perspectiva da TGS, um sistema é concebido como “um 

conjunto de elementos interativos e relacionados cada um ao seu ambiente de modo a formar 

um todo”. Portanto, uma organizaç~o pode e deve ser considerada um sistema organizacional. 
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As organizações de negócios são sistemas constituídos por indivíduos em constante interação 

com o ambiente, consumidores ou clientes externos, concorrentes, colaboradores, 

fornecedores, entre outras entidades envolvidas. Esses sistemas se inter-relacionam, buscando-

se um trabalho conjunto para atingir determinados objetivos. Desse modo, tanto as 

organizações como as pessoas ou grupos envolvidos têm seus objetivos específicos a serem 

atingidos. 

O objetivo dessa teoria aplicada às organizações é o de criar um ambiente específico para 

auxiliar os gestores nas suas tomadas de decisões. 

Daniel Katz e Robert Kahn, pesquisadores atuantes na Universidade de Michigan, 

acreditaram e defenderam a Teoria dos Sistemas Abertos e a eficácia de sua aplicação nas 

empresas. Defenderam também que, para a sobrevivência de uma organização, ela deve manter 

constantes interações com o ambiente no qual está inserida.    

A TGS ofereceu uma perspectiva teórica para analisar, avaliar e transformar as 

organizações quanto aos seus modelos de gestão, com ênfase na necessidade de interação dos 

subsistemas, contrapondo-se ao entendimento da organização como sistema fechado e 

burocrático e trazendo o entendimento da organização como sistema aberto, interativo e eficaz.   

As IES, por sua vez, não ficam imunes a essas influências, o que procuro discutir na sequência. 

1.8. A INFLUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR. 

Nesta parte do texto, busco fazer uma relação entre a evolução da administração e seus 

reflexos no ensino superior brasileiro. Tendo como ponto de corte a Reforma Universitária de 

1968, utilizo como referência autores como Luiz Antônio Cunha, Ana Maria Migott, Nilson 

Nobuaki Yamauti, Vera Vergara Esteves, Hélgio Trindade, entre outros, que se dedicaram a 

análises acerca da gestão na universidade. 

A universidade é uma organização voltada ao conhecimento que constitui sua verdadeira 

razão de existir. De acordo com Chauí (2001), a universidade tem como proposta e razão ser 

“uma instituiç~o social”, caracterizada por aç~o e pr|tica social.  A partir da an|lise da 

organização universitária, é importante pensar em um conjunto de princípios de organização e 

gestão para a universidade, adequados à sua realidade atual e aos desafios que enfrenta. Tais 

princípios permitiriam a estruturação de um modelo organizacional para a universidade, tendo 

por suporte um conjunto de procedimentos de gestão. 

Tomando-se por base a evolução da administração e a reforma universitária de 1968, e 

com o apoio teórico de Cunha (1999) e Yamauti (2004), pude compreender claramente que os 
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estilos de gestão, utilizados até hoje nas universidades, são estilos influenciados pelas teorias de 

Taylor (racionalização do trabalho), Fayol (estrutura organizacional) e Weber (estilo burocrático 

de gestão).  

A presença da administração científica formulada por Taylor fica bem clara e encontra-se 

expressa, por exemplo, na reforma universitária de 1968, em duas diretrizes: 1) eliminação da 

duplicação de meios para fins idênticos; 2) separação entre as atividades de concepção e 

execução. 

Segundo Cunha (1999), essas duas orientações foram internalizadas na estrutura e 

funcionamento das instituições universitárias brasileiras, principalmente na rede federal.  As 

universidades federais nos anos 60 encontravam-se em uma situação caótica e suas estruturas 

físicas apresentavam-se com capacidade máxima aproveitada, assim como o quadro de 

colaboradores nas áreas de ensino e administração. O regime de cátedras era visto como o 

principal responsável pela situação. Em se tratando dos currículos, o alicerce das universidades, 

quanto à sua organização, era o curso; este, por sua vez, era separado em matérias, 

correspondendo cada qual a uma cátedra. Esse fato causava, então, um transtorno enorme no 

sentido de que era necessário modificar e alterar o número e a composição das cátedras, o que  

interferia no quadro dos agentes escolares e nas estruturas complementares necessárias para o 

funcionamento do curso, como: laboratórios, oficinas, bibliotecas, entre outras.    

Nesse sentido, a reforma universitária veio com o propósito de solucionar um grave 

problema de saturação nas universidades federais, uma vez que o sistema de cátedras então 

vigente era apontado como o grande responsável por essa saturação. O que se buscava com 

esta reforma era a condição ideal de organização do ensino superior em suas funções de ensino, 

pesquisa e extensão. Aspectos da reforma foram assim descritos por Cunha: 

 

O regime de cátedras foi extinto pela lei 5.540, de 11 agosto de 1968, 

substituído pelo regime departamental e pela divisão dos cursos de 

graduação entre o ciclo básico e o ciclo profissional. Os professores das 

disciplinas idênticas ou semelhantes foram agrupados no mesmo 

departamento. A departamentalização implicou, também, a criação de uma 

nova instância na organização das universidades – a coordenação e o 

colegiado de curso. Este seria formado de representantes dos 

departamentos cujas disciplinas colaboram, em diferentes medidas, em 
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cada curso de graduação. Complementando a departamentalização e a 

divisão dos cursos de graduação, o regime de matrícula por disciplina veio a 

compor uma tríade que levaria à pretendida minimização do custo de 

matrícula adicional (CUNHA, 1999, p. 92). 

 

Com a reforma universitária, a condição de organização ideal, com relação ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, conforma-se às formulações de Taylor e de Fayol. Na abordagem 

científica defendida por esses autores, ocorre a organização racional do trabalho e a estrutura 

organizacional com a divisão do trabalho, a departamentalização, a especialização, o 

estabelecimento de cargos e tarefas, a padronização de métodos, a hierarquia da autoridade, a 

centralização do poder, etc. 

O modelo de gest~o inserido na “nova estrutura organizacional”, a partir de reforma 

adotada nas universidades brasileiras em 1968, foi o da gestão burocrática desenvolvida por 

Weber. Os órgãos responsáveis pelas universidades desenvolveram e implantaram normas e 

regras a serem estabelecidas por meio de uma estrutura hierárquica de controle. Como ressalta 

Yamauti (2004), nesse modelo, os superiores hierárquicos, em tese, trabalham com 

instrumentos de coerção para garantir que seus subordinados obedeçam às normas 

estabelecidas. 

Nesse sentido, os colaboradores desempenham suas atividades e funções em razão da 

coerção, visto que as pessoas se tornam simples cumpridoras de ordens. Isso acarreta 

conformismo, desmotivação, falta de participação e envolvimento de um real compromisso com 

os fins da instituição. 

De modo geral, as universidades no Brasil, especialmente as públicas, adotaram esse 

estilo de gestão em que as normas e regras são criadas, desenvolvidas e impostas pelo governo 

ou órgão responsável. Aos envolvidos - docentes, discentes e técnico-administrativos - cabe 

cumprir, de forma coercitiva, o regimento imposto. Assim, são excluídos aspectos importantes 

das relações humanas (amor, liberdade, autonomia, prazer de exercer o papel de sujeito de seu 

próprio destino), fundamentais para uma transformação social que a universidade deveria 

proporcionar à sociedade em geral, com base no conhecimento. Entretanto, subsidiado pelos 

estudos, constato que o papel dos sujeitos acaba se restringindo a cumprir regras, normas e 

procedimentos para a transmissão de conteúdos aos alunos. 

CONSIDERAÇÕES 
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Este estudo representa um trabalho humilde diante da complexidade do tema e da 

riqueza com que pode ser analisado. Caracteriza-se apenas como uma tentativa de descrever a 

gênese da administração como campo de conhecimento e de práticas voltadas para as 

organizações, em especial as de ensino.  Por se tratar da interpretação teorias da administração, 

limitei-me às minhas experiências enquanto pesquisador, iniciante não só no tema como 

também na prática da pesquisa. Ainda assim, acredito que este estudo deva ser considerado por 

seu caráter inovador no campo da Gestão do Ensino Superior e por apresentar alguns pontos de 

reflexão que poderão servir para futuras análises, mais aprofundadas e consistentes.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUIAR, Maria Aparecida F. de. Psicologia aplicada à administração. São Paulo: Excellus e 

Consultoria, 1992. 

 

BARNARD, Chester I. As funções do Executivo. São Paulo: Atlas, 1979.   

 

BARROSO, J. O reforço da autonomia das escolas e a flexibilização da gestão em Portugal. In: 

FERREIRA, Naura S.C (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. 2 

ed., São Paulo: Cortez,2000,p.11-32. 

 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. 1. ed. – 5. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

CARVALHO, E.J.G. Autonomia da gestão escolar: democratização e privatização, duas faces de 

uma mesma moeda. Piracicaba Tese (Doutorado), 2005, 235f., Programa de Pós-Graduação em 

Educação. Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba. 

 

CASE, J. Open book management: gerenciamento transparente. Trad. Bazan Tecnologia e 

Linguística. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 

 

CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: Ed. Unesp, 2001. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2003. 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

97 

 

 

 

CUNHA, L.A. A universidade temporã. 2ª ed.Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986. 

 

__________. A universidade crítica. 2ª ed.Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 

 

__________. A universidade reformanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1988. 

 

__________. A universidade brasileira entre o taylorismo e a anarquia. Revista Brasileira de 

Educação,Caxambu,n.10.p.90-96, jan./abr.1999.  

 

FERREIRA,A.A.,REIS,A.C.F,FERREIRA,M.I. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias.Evolução 

e tendências da moderna administração de empresas. São Paulo:Pioneira,1997. 

 

FRIGOTTO, G. A produtividade da escola improdutiva. São Paulo, Editora Cortez: Autores 

Associados, 1984  

 

KWASNICKA, E.L. Teoria geral da administração: uma síntese.2.ed.São Paulo:Atlas, 1995. 

 

MA, Janaina. A natureza do conhecimento administrativo: uma busca pelo seu objeto. Dissertação 

de Mestrado, Salvador: UFBA, 2004. 

 

MORGAN,G. Imagens da organização.Trad. C. W.Bergamini, R.Cola.São Paulo:Atlas, 1996. 

 

SILVA, Reinaldo Oliveira. Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2001. 

 

SILVA JUNIOR, João dos Reis, Oliveira, João Francisco de. e MANCEBO, Deise (orgs). Reforma 

universitária: dimensões e perspectivas. Campinas: Editora Alínea, 2006.231p. (coleção políticas 

universitárias). 

 

TRINDADE, Hélgio. Universidade em perspectiva: sociedade, conhecimento e poder. Revista 

Brasileira de Educação. Caxambu, n.10.p 05-15, jan./abr.1999. 

 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

98 

 

 

 

VIEIRA, Eurípedes F.; VIEIRA, Marcelo M. F. Funcionalidade burocrática nas universidades 

federais: conflito em tempos de mudança. Revista de Administração Contemporânea. Vol. 8 n. 2 . 

Curitiba Abr/Jun .2004. 

 

WANDERLEY, L.E.W. Criação de novas universidades: um processo à brasileira. São Paulo, 

n.8.p.86-91, mai./ago.1998. 

 

WEBER, M. Conceitos básicos de sociologia. Trad. G.G. Delaunay, R.E.F.Frias. São Paulo: Moraes, 

1987. 

 

YAMAUTI, Nilson Nobuaki. È possível transformar o modelo burocrático de gestão da 

universidade?.Revista Espaço Acadêmico.n.42.nov. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÊNERO E EDUCAÇÃO 

Rosana Célia Vieira da Fonseca e Azevedo* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

100 

 

 

RESUMO: O presente artigo visa fazer uma reflexão histórica da mulher na sociedade, 

enfatizando os diversos papéis exercidos por ela ao longo dos tempos e sua relação com a 

educação, assim como, observar os conflitos da relação de gênero no contexto profissional. 

Palavras - chave: gênero, educação. 

 Muitos estudos realizados procuram privilegiar a cultura humana, entretanto, vários 

seguiram e seguem preconceitos ideológicos que permeiam a sociedade, principalmente aqueles 

que lidam com o tratamento da relação homem-mulher. Talvez os conceitos ideológicos que 

fazem parte da sociedade a qual se questiona, possa alterar a nossa visão conceitual de mulher e 

de homem.  

 Na sociedade atual faz-se necessário que haja uma discussão envolvendo a construção 

cultural de gênero a fim de que se possa pensar que independente de sexo, todos os indivíduos 

são responsáveis pela compreensão da sociedade e que atividades, objetivos e pensamentos 

fazem parte tanto do cotidiano masculino quanto do feminino. 

 Ao aceitarmos o pressuposto de que a vida em sociedade e as concepções que temos 

sejam ampliadas e melhoradas se conseguirmos ver o cotidiano masculino e feminino com 

outros olhos e assim reconhecer a semelhança na diferença, talvez a interação entre ambos os 

sexos se torne mais amena. 

 Os seres humanos se diferenciam dos seres irracionais justamente pela capacidade que 

tem de interpretar e até mesmo de fazer modificações no mundo. Dessa forma, é também capaz 

de controlar e ditar regras de comportamento social por meio de formas simbólicas, tal como 

ocorre com os rituais – batizado, casamento – e mesmo com a linguagem. Assim, surge o 

interesse em um conceito de símbolo. 

  

 

* Graduada em Secretariado bilíngüe pela UCG. Professora de Língua Portuguesa na rede privada 

de ensino. 

O símbolo é tudo aquilo que é criado socialmente, ou seja, que tem um significado social. 

Além disso, o símbolo é arbitrário, mutável e transitório, pois pode alterado historicamente de 

acordo com os arranjos sociais de cada época. Ao conjunto de símbolos de uma sociedade 

chamamos de cultura, tal como os padrões de comportamento, os valores materiais, e espirituais 

(JUNQUEIRA, 1991: 17). No caso do gênero, este implicaria, conforme Louro (1991) 
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...os símbolos culturalmente disponíveis numa sociedade que “evocam 

representações simbólicas (e com freqüência contraditórias)”; os conceitos 

normativos, ou seja, as doutrinas (religiosas, educativas, jurídicas, políticas, 

científicas, etc.) que “expressam interpretações dos significados dos 

símbolos”; as instituições sociais, a organização social e econômica (o que 

inclui o mercado de trabalho, a educação, o sistema político, etc.); as 

identidades subjetivas, “as formas pelas quais as identidades generificadas 

s~o substantivamente construídas” pelos sujeitos (p. 106)   

 

Portanto, desde que o homem surgiu e multiplicaram-se os povos, também se 

multiplicaram as tradições criadas e desenvolvidas para orientar os modos de agir, de pensar e 

comunicar. Assim, cada sociedade define o lugar de cada coisa. Cada geração recebe o mundo 

interpretado por gerações anteriores e cada indivíduo que vem ao mundo já o encontra 

pensado, são regras morais estabelecidas, sociedade organizada, religiões estruturadas, leis 

codificadas, classificações preparadas. Portanto, as atitudes, o pensamento e até os sentimentos 

do ser humano são organizados culturalmente na sociedade da qual ele faz parte. De acordo 

com Junqueira (1991): 

 

... Desde o nascimento, a pessoa aprende regras de conduta, formas de 

expressão, língua adotada no contexto em que vive. Pelo que sabemos até 

o presente, nenhum elemento cultural passa de uma geração a outra 

através de mecanismos genéticos, biológicos. O ser humano é, assim, 

moldado pela sociedade e assimila sua cultura desde o nascimento (p. 23, 

24). 

 

Dessa forma, aprendemos regras de comportamentos dependendo do sexo que temos e 

estes se refletem em diferenças que partem de nosso constituinte físico e nos ensinam a manter 

certos padrões que regem nossa vida social. Por exemplo, será que existe alguma lei que proíbe 

a mulher de falar palavrão?... Com certeza não. Porém, escutar uma mulher falando palavrão soa 

mal aos nossos ouvidos porque as regras de conduta social – que não são lei, mas impõem certos 

comportamentos – nos intimidam. 
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Na maioria das sociedades, logo que nascem as mulheres aprendem a seguir o exemplo 

da mãe e o homem o do pai. Há cores masculinas e cores femininas; há roupas femininas e 

roupas masculinas; há maneira de sentar feminina e maneira de sentar masculina; há atitudes 

masculinas e atitudes femininas; há brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas; há 

tarefas masculinas e tarefas femininas; há profissões masculinas e profissões femininas; sendo 

assim, cria-se o mundo masculino e o mundo feminino. 

Por esta razão, a mulher aprende a se conduzir mais nas demandas interpessoais da 

família e sua personalidade reflete-se na relação e na ligação com outras pessoas, ao contrário 

do homem que, geralmente, baseia sua personalidade na negação da relação e da dependência, 

ou seja, nas relações - homem-mulher - ao invés de cooperação, geralmente, há competição. 

Em algumas sociedades, o papel que o homem desempenha na sociedade está 

estreitamente ligado a papéis sociais de domínio e autoridade – ‘o chefe da família’ e muitos 

outros dos quais, quando a mulher consegue espaço, é vista, quase sempre, como manipuladora. 

 Facilmente observamos as atitudes diferenciadas de homens e de mulheres; pois, a elas 

exige-se modéstia, pudor e que acatem normas referentes à pureza. Aos homens a atitude 

racionalista – ‘ o homem n~o chora’ –  é exigida. 

 Ao refletirmos, portanto, sobre o papel da mulher no contexto histórico percebemos que 

a relação entre ela e o indivíduo do sexo masculino quase sempre foi conflituosa, pois só temos 

lembrança, de que a mulher teve uma posição de destaque em tempos remotos da história da 

humanidade, visto que a mesma dividia com o homem o poder de governar, quando eles viviam 

da coleta dos frutos e da caça de animais miúdos. 

 Após esse período, a relação de gênero se tornou uma relação de disputa, porque a 

mulher teria que ser submissa ao sexo oposto e, vale ressaltar que, essa relação não ocorre 

apenas no sistema capitalista, uma vez que a educação feminina é totalmente diferente da 

educação masculina em todos os lugares do globo, em todas as raças e em todos os sistemas. A 

educação oferecida aos homens era e é de ostentação de poder, ou seja, a masculinidade per si 

lhe garantia soberania sobre o dito “sexo fr|gil”, o feminino. 

 

Esse fato vem atravessando décadas, pois passamos por períodos em que essa mulher 

era propriedade do pai e depois do marido, isto é, ela se sujeitava ao sistema patriarcal, que tinha 

como objetivo o acúmulo de bens materiais Desta forma, a mulher era obrigada a sair virgem das 

mãos do pai para o marido. Se as mulheres transgredissem esses padrões eram punidas até 
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mesmo com a morte. Sobre essa situação Araújo (2000, p. 73) afirma que esse patriarcado – 

racista-capitalista - constitui uma realidade bastante nova, que se construiu nos séculos XVI-XVIII. 

Neste contexto, nota-se que ser do sexo feminino implicava em submeter-se a todas essas 

atrocidades impostas pela sociedade. 

As mulheres que eram independentes e possuíam prestígio social no início da história da 

humanidade, perderam o seu privilégio e foram reduzidas ao lar e à criação dos filhos, pois o 

sistema necessitava que esta tivesse vários filhos a fim de que estes servissem de força de 

trabalho. 

Somente nas décadas de 1960 e 1970 que estudos acerca de gênero vieram sendo 

discutidos no meio acadêmico, pois de acordo com Louro (1995): 

Surgem estudos preocupados não só em desvendar a opressão das 

mulheres, como também em demonstrar que a abordagem dessas 

questões pode trazer contribuições importantes ao entendimento da 

sociedade. (p. 102-103) 

 

 

Nesta época surgem novos paradigmas e novas perspectivas em busca de conceituar 

gênero enquanto “construç~o social e histórica dos sexos, ou seja, buscando acentuar o car|ter 

social das distinções baseadas no sexo” (op. cit. p. 103). 

Observamos que esta reflexão sobre o gênero nos mostra que o assunto é 

potencialmente fértil para ser discutido, pois conforme Louro (1995): 

Uma compreensão mais ampla de gênero exige que pensemos não somente que os sujeitos se 
fazem homem e mulher num processo continuado, dinâmico (portanto não dado e acabado no 
momento do nascimento, mas sim construído através de práticas  sociais masculinizantes e 
feminizantes, em consonância  com as diversas concepções de cada sociedade); como também 
nos leva a pensar que gênero é mais do que um identidade aprendida, é uma categoria imersa 
nas instituições sociais (o que implica admitir que a justiça, a escola, a igreja, etc. são 
“generificadas”, ou seja, express~o as relações sociais de gênero). Em todas essas afirmações 
está presente, sem dúvida, a idéia de formação, socialização ou educação dos sujeitos (p. 103) 

 

Ser do sexo feminino ou do masculino pressupõe uma visão de mundo diferenciada, tanto 

no que se refere às formas com que se vê as coisas que o rodeia, quanto nas formas de ver como 

se distribui o poder. Portanto, essa posição vai acarretar na visão de gênero que implica a 

construç~o do poder. Para Joan Scott (apud Louro, 1995) “ o gênero é um elemento constitutivo 
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das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma 

forma primária de dar significado {s relações de poder” (p. 106). 

Esta relação de poder fez, durante boa parte da história da humanidade, e em alguns 

locais ainda faz, com que a mulher vivenciasse uma dominação econômica que pelo fato de ser-

lhes negado o direito de trabalhar fora, o que em conseqüência, gerou a dependência financeira. 

Isso gerou uma cidadã de segunda classe, dependente e com total ausência de direitos. 

Na época da escravidão, havia grandes discriminações acarretadas pela própria posição 

que as mulheres desempenhavam na sociedade. As mulheres brancas e nobres, por exemplo, 

tinham como atividade supervisionar as atividades desenvolvidas no lar, tais como dirigir da casa, 

cuidar do jardim, pomar, da criação de animais domésticos e, sobretudo cuidar das crianças. Mas, 

também tinham mulheres que levavam uma vida ociosa, incapazes de impor respeito ou 

disciplina em seu meio e levavam os dias deitadas com indiferença e passividade sofrendo em 

função dos casos de amores dos maridos pelas escravas e até por criar seus filhos bastardos. 

As mulheres brancas e pobres, nesta mesma época, levavam uma vida diferente e por 

serem em grande parte filhas bastardas, não tinham nenhuma importância na sociedade. Assim, 

mergulhadas nos preconceitos contra o trabalho feminino, subsistiam, em sua maioria, sem 

empregos ou no comércio do próprio corpo.   

As mulheres negras tinham uma situação ainda pior do que as brancas pobres, visto que o 

contingente de libertos vivia na mais completa servidão e conforme Araújo (2000) 

 

Acham muitos que a opressão (exploração –dominação) não só das 

mulheres, mas também delas, era muito mais aguda no passado remoto.O 

capitalismo teria aberto as portas sim, mas do emprego, pois as mulheres já 

trabalhavam, havia muito tempo, mais que os homens (p.73).  

 

Assim, percebemos ao longo da história, como é difundida a condição de inferioridade da 

mulher e da oportunidade de trabalho no espaço público que lhe foi negada durante muito 

tempo, ou seja, a exploração de sua mão-de-obra na produção não é algo recente, pois a mulher 

sempre trabalhou de uma forma ou de outra.  

Na era industrial, a máquina a vapor vem substituir a força masculina que passou a ser 

fator determinante do processo de trabalho. Com o aumento da produção, homens e mulheres 

começaram a trabalhar junto nas fábricas, mas com salários e posições diferentes. Isso tudo 
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determinado por uma cultura que divide o trabalho entre os sexos. Nessa época, as mulheres 

ainda não lutavam para conquistarem o seu espaço em igualdade com o homem e Araújo (2000) 

ainda reforça isso quando comenta que enquanto a dimensão política de uma classe não for 

construída, ela não é verdadeiramente uma classe capaz de lutar por seus interesses (p. 73).   

É na indústria que as mulheres passam a tomar consciência mais ampla de sua condição 

de desigualdade e levantam bandeiras a serem defendidas por todas as que fazem parte daquele 

meio e a lutar por salários iguais e divisão tradicional do trabalho, mas também discutem a 

organização social da vida cotidiana como: direito a creches, ao uso de contraceptivos, ao 

aborto, à educação, ao voto e, principalmente, à cidadania.  

Percebemos que nas últimas décadas, as conquistas femininas foram insignificantes  em 

relação ao grande avanço da sociedade e Benoit (2000) concorda com isso quando afirma que as 

mulheres que pertencem à classe trabalhadora nada conquistaram nesse período (p. 86). Afonso 

(2005) nos informa ainda que as transformações ocorridas nas sociedades que trataram de 

construir, ou que ainda constroem uma base socialista não conseguiram garantir que a inserção 

da mulher em todas as esferas sociais recebesse a mesma valoração que a inserção do homem 

(p. 28).  

Neste contexto, tanto histórico e como cultural, fortalecido cada vez mais pela  relação 

de poder do homem sobre a mulher, que continua vista como categoria destinada à 2º classe, ser 

insignificante e pecador até mesmo dentro da filosofia religiosa,ela se vê diante de uma situação 

que, segundo Morais (2000) é explorada no trabalho e confinada a casa (...) e seu lugar 

subalterno na vida econômica seriam compensados pelo seu poder na família (p. 90). 

Esse discurso vem reforçar o machismo que lidera a sociedade e que fortalece a 

concepção da mulher mãe dedicada, ou seja, a rainha do lar, ela não tem posição no mundo do 

trabalho, mas no lar teria o seu trono sagrado. Diante desses fatos, cabe a mulher lutar para a 

sua emancipação econômica, pelo direito ao trabalho e contra as desigualdades em termos de 

cargos e salários, e mais do que nunca por uma educação que tenha como objetivo a 

emancipação do individuo.  Conforme Afonso (2005), para intervir no processo, de formação 

emancipatório o/a professor/a deverá ter conhecimento de processos de aprendizagem e de 

metodologias, mas, mais que isto, deverá ter responsabilidade e capacidade de perceber e 

analisar seu entorno (p.191) 

A busca dos direitos à educação foi a primeira grande bandeira de luta das mulheres 

brasileiras. Uma crescente minoria de mulheres instruídas surgia, tempos atrás, para defender a 
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emancipação das mulheres no Brasil. O primeiro projeto de ensino que concedia a mulher o 

direito a instrução nas escolas de 1º grau, foi convertido em lei em 15 de outubro de 1827, que 

visava a organização do ensino primário público do Império. Daí surge outra diferença, aquela 

entre o currículo das escolas primárias femininas e masculinas.  

As mestras ficavam desobrigadas do ensino da aritmética e da geometria. Fato esse que 

vem diferenciar também as remunerações recebidas como professores. Os do sexo masculino 

recebiam mais, já que a grade curricular dos homens compunha estas disciplinas e a das 

mulheres enfatizam os trabalhos manuais. É a primeira demonstração clara de sua discriminação 

como profissionais. O fato de acreditarem que as mulheres não tinham capacidade para tal 

aprendizagem, ou seja, aquisição dos conhecimentos matemáticos se propagou por muitas 

décadas e percebemos isso mais claramente nos currículos dos cursos se magistério, 

freqüentados, inicialmente, somente por mulheres, em que não se enfatizavam as disciplinas de 

exatas e biológicas e cuja concepção era de que o exercício de docência de crianças teria que ser 

exercido por professores do sexo feminino em detrimento de sua sensibilidade e este era 

oferecido em escolas para o sexo feminino, nos Institutos de Educação, e conforme afirma 

Afonso (2005) ser professora representava uma opção pelo espaço público como um espaço de 

realizaç~o para o agente social ou única alternativa para “sair de casa”(p. 70). 

Essa idéia é tão enraizada que percebemos que os cursos de licenciaturas da área de 

humanas têm como acadêmicos quase que na sua totalidade mulheres. Então, percebemos que 

essa relação de gênero se fortalece no mundo acadêmico e profissional, pois até hoje 

estranhamos a presença de professores do sexo masculino nas séries iniciais e até mesmo há 

rejeição total deste profissional na educação infantil.  

Assim, percebe-se que somos fruto de uma educação machista e isso contribui para a 

continuidade dos conflitos e proclamação de que somente as mulheres têm habilidades para 

atuarem nesse campo educacional. Afonso (2005) afirma que 

 

...é preciso reconhecer que as mulheres têm tido uma inserção social 

diferente da inserção do homem ,ao longo dos últimos milênios.Têm 

diferentes papeis sociais.Têm condicionamentos limitadores de sua 

humanização, não só frente ás formações econômicas-sociais, mas também 

frete as relações humanas.Nestas relações humanas, as mulheres vêm 

vivendo uma longa historia de subordinação e interiorização, tendo tido um 
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modo particular de se objetivar como membro de qualquer classe social, 

mas com as particularidades pertinentes de cada classe (p. 71). 

 

   

Com a concepção de que é de competência do sexo feminino a atribuição doméstica e 

nessa competência entra a educação dos filhos, a mesma desenvolve habilidades exclusivas suas 

que é ser amável e compreensiva e leva essa competência à educação e, principalmente, à 

Educação Infantil e séries iniciais e quase que exclusivamente todos os cargos são ocupados 

pelas mulheres. De acordo com Afonso (2005)  

A educação, então, deverá contribuir para facilitar as condições de 

superação promovida pela divisão do trabalho de homens e mulheres e a 

sua construção como ser humano, sujeito/agente social, que controla a 

construção de sua própria individualidade, uma individualidade para si (p. 

73). 

 

Em virtude de a escola ser vista e propagada como uma extensão do lar, a professora 

seria a representada pela m~e e é substituída pela “tia” isso vem acontecendo ao longo do 

tempo e, como conseqüência, a classe de profissionais da educação foi e é sempre mal 

remunerada, pois, tia é um membro da família e esse membro não tem a necessidade de ser 

remunerado. 

Vale ressaltar que isso atualmente é uma questão cultural, pois foi enraizada em todas as 

classes sociais essa concepção de fragilidade, de espírito maternal da mulher até mesmo através 

dos meios de comunicação, dos livros didáticos e da educação que é oferecida em cada lar. 

Bastam observar que desde criança, a mulher, tem as tarefas, brincadeiras e brinquedos que são 

exclusivos das meninas e quando ingressa na escola a educação escolar fortalece ainda mais essa 

diferença. Para Afonso (2005) 

 

Dentro da escola, a desigualdade entre homens e mulheres é 

permanentemente reafirmada, de forma explicita no livro didático e nos 

materiais escolares com a ausência da mulher no conteúdo das diferentes 

ciências, ou com sua representação estereotipada; nas relações entre 

colegas, na distribuição dos postos de poder (p. 198). 
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A expansão do controle das atividades educacionais pelo Estado vem consolidar de forma 

expressiva a participação na educação; principalmente nos cursos de magistério, onde sua 

concentração é maior. Conforme Afonso (2005) a vivencia da mulher na escola reforçara sua 

auto-estima, significando um benefício na formação de uma identidade autônoma (p.197).  

Assim, a mulher continua a se interessar por profissões em que seu acesso é 

sociavelmente aceito, porque tradicionalmente a mulher é vista como mãe e esposa; aquela que 

esta sempre pronta para a ajudar, e ensinar sem esperar nada em troca. Tudo que faz é por amor 

e dedicação. Reafirma Afonso (2005) que a profissão de professor/a caracteriza-se por um 

trabalho que pode ser exercido em tempo parcial, sendo em geral a que acontece com as 

mulheres porque lhe permite conciliar, com sua segunda jornada, a tarefa domestica. Como a 

mulher não è responsabilizada oficialmente pela manutenção do lar, seu salário é considerado 

apenas complementar. Tudo isto terá também a conseqüência de a remuneração que lhe 

corresponda também ser mínima, ”parcial” (p.200). Este vai ser o discurso empregado pela 

classe dominante e seus dirigentes para perpetuar as discriminações contra as mulheres, 

principalmente nas questões de salário. 

A atividade docente, principalmente o magistério primário, é uma ocupação 

predominante feminina, pois para trabalhar com crianças pequenas são as mulheres em função 

de sua característica que ocupam estas vagas, pois como afirma Afonso (2005) valoriza-se a 

paciência, o cuidado com o/a outro/a, a preocupação com o seu desenvolvimento emocional, 

como sendo atribuições próprias da mulher. (193). 

Estudos recentes nos mostraram que a vinculação da mulher ao magistério, sob o 

patrocínio do Estado, está ligada a ideologia sobre a domesticidade e a submissão feminina. 

Conforme Afonso (2005) “no mundo do trabalho, continuam contribuindo para o rebaixamento 

dos salários nas profissões associadas a trabalho da mulher, exemplarmente a profissão de 

docente” (p.200). Isso vem contribuindo para que haja o reconhecimento e o respeito pelas 

atividades decentes na sociedade, sendo que a mulher ainda é vista como não tendo a obrigação 

de ser a mantenedora, ou seja, a responsável pelo sustento do lar, embora já é provado através 

das pesquisas que o modelo de família hoje é bem diferente do passado, pois grande parte 

destas são sustentados pelo sexo femininas e muitas com salários de atividades docentes. 
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A busca da mulher hoje pela sua emancipação está sendo constante, principalmente 

através da sua formação acadêmica, em todos os espaços da sociedade. E esta luta pela sua 

emancipação através do domínio do conhecimento irá contribuir para uma emancipação mais 

sólida. 

 

Considerações finais. 

É claramente visível que a problemática que envolve a relação de gênero está longe de 

ser resolvida. Apesar da intensa luta por uma sociedade igualitária em todos os aspectos. 

É claro que temos que continuar lutando para uma sociedade que respeite as diferenças, 

e mesmo que a grande maioria dos professores do sexo feminino, isso não implica em garantir a 

igualdade dos sexos. Esse fato talvez poderá paulatinamente amenizar a situação e com isso e, 

com isso iniciar a busca por uma conquista do seu espaço na sociedade, tanto no que se refere 

ao respeito pela mulher e,  quanto pela profissão docente, pois se somos uma categoria 

responsável pela formação de cidadãos, está no momento de fazer valer o nosso papel. 
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RESUMO 

Este artigo pretende destacar a gestão por competências como uma vantagem competitiva. 

Uma das exigências impostas, a partir de 1990, é a gestão empresarial voltada à produção de 

bens e serviços utilizando uma mão-de-obra qualificada. Profissionais capazes de sobreviverem 

em um mundo cada vez mais competitivo. Exigindo um perfil de competências que acaba se 

tornando o diferencial competitivo de cada pessoa ou profissional. Os profissionais passaram a 

ter que ampliar o seu perfil de competências (técnicas e comportamentais). O papel da liderança 

é importante nesse processo, não deve estar voltada apenas para os aspectos tecnológicos, 

financeiros e materiais, pois esses fatores isoladamente não se transformarão em vantagem 

competitiva, ou seja, em fator de sucesso dos negócios, por isso será indispensável considerar a 

extensão dos Recursos Humanos estratégicos – flexibilidade, informação e gerenciamento de 

pessoas - desafios: atrair, reter e desenvolver talentos. 

PALAVRAS-CHAVE 

Competência, gestão por competências, habilidade, Recursos Humanos estratégico. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A partir de 1990 iniciou-se no Brasil uma ampla utilização de programas e políticas de 

qualidade e reformas estruturais com o intuito de modernizar a nossa economia. Por conta 

dessa crescente competição, principalmente entre os países em desenvolvimento a adoção de 

novas tecnologias para a modernização e conseqüente aumento da produtividade e 

competitividade, levou a um aumento do desemprego e subemprego, problemas difíceis de 

serem solucionados em virtude da complexidade de suas causas e efeitos. 

É importante destacar que uma das exigências do novo paradigma tecnológico e de gestão 

empresarial está voltada à produção de bens e serviços com elevada carga de qualificação 

aplicada, isto requer também, uma mão-de-obra rápida e eficiente. Isto significa dizer que no 
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futuro, não tão distante assim, serão ampliadas ainda mais as restrições à demanda por 

trabalhadores de baixa qualificação profissional. 

Um dos aspectos a serem considerados, além da geração de empregos, é o pouco destaque 

que se dá na maioria das empresas, a qualidade de vida de seus empregados, mantendo-se 

nas instituições o moral baixo. Neste breve texto buscaremos dar um enfoque em alguns 

tópicos que contribuem para um profissional sentir-se estimulado na realização das atividades 

do dia-a-dia na empresa, influenciando no seu bem-estar e satisfação. 

Para manter o moral elevado requer dos colaboradores, esforços conscientes e aprimorados, 

ou seja, isso somente acontece quando, a cada dia, buscamos um resultado melhor do que no 

dia anterior. Cabe a liderança ajudar seu grupo a crescer o que só se realiza, quando o líder for 

paciente para permitir que os indivíduos pertencentes ao grupo adquiram a noção do trabalho 

em equipe, e a capacidade de ensinar-lhes o valor da contribuição. Naturalmente, os exemplos 

devem partir da liderança. 

Silva (1999): Diariamente encontramos pessoas insatisfeitas com as condições a que estão 

submetidas no ambiente de trabalho e, por outro lado, organizações numa febre incontrolável 

pela busca de produtividade, qualidade, competitividade e lucratividade. Sendo assim, os agentes 

de mudança devem adquirir maiores competências e habilidades para perceber que não lhes 

faltam oportunidades de mudar esse cenário e sim estratégias melhores e inovadoras que 

assegurem atingir grandes resultados. 

Ao definir competência, Sparrow e Borganno (1994) fazem referência a um repertório de 

atitudes que possibilitam ao profissional adaptar-se rapidamente a um ambiente cada vez menos 

estável e ter uma orientação para a inovação e a aprendizagem permanente. Segundo esses 

autores, competências representam atitudes identificadas como relevantes para a obtenção de 

alto desempenho em um trabalho específico ao longo de uma carreira profissional ou um 

contexto de uma estratégia corporativa. 

 

SER COMPETENTE OU TER COMPETÊNCIAS. QUAL A DIFERENÇA? 

 

Rabaglio (2001) demonstra a diferença entre ser competente e ter competências. Ser 

competente está relacionado com um bom desempenho numa determinada tarefa, o que não 



 

EDUCAÇÃO E CULTURA – GOIÂNIA – OUTUBRO 2010 

 

114 

 

 

garante que esse desempenho será bom sempre. Foi competente por casualidade. Ter 

competências para a realização de uma tarefa significa ter conhecimentos, habilidades e atitudes 

compatíveis com o desempenho dela e ser capaz de colocar esse potencial em prática sempre 

que for necessário. Então podemos definir competência como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia 

determinadas tarefas, em qualquer situação. 

O perfil de competências é o diferencial competitivo de cada pessoa ou profissional. Todo 

profissional tem um perfil de competências que compreende competências técnicas e 

comportamentais. 

Competências técnicas: conhecimento e habilidade em técnicas ou funções específicas. 

Competências comportamentais: atitudes e comportamentos compatíveis com as atribuições a 

serem desempenhadas. Por exemplo, iniciativa, criatividade, habilidade de relacionamento 

interpessoal, comunicação verbal, liderança, negociação, empreendedorismo, espírito de equipe, 

bom humor, entusiasmo, espírito de servir, humildade, extroversão, persuasão, atenção a 

detalhes, participação, cooperação, facilidade para trabalhar com metas, foco em resultados, 

flexibilidade, empatia e agilidade. 

A empresa pode contribuir para alcançar esse objetivo através de alguns indicadores, tais como: 

 A identificação com o trabalho – possibilitar com que o empregado goste do que faz, 

executando as tarefas com responsabilidades e dedicação, por conseguinte, adquira uma 

qualidade de vida melhor, satisfação e confiança na participação em equipe. 

 A integração do empregado no todo – é fazer com que o empregado acredite que é 

essencial ao grupo e ter a percepção de estar integrado ao desempenho global da 

empresa. 

 O talento e capacidade – todo ser humano tem talentos e habilidades, cabe a empresa 

procurar quais estão presentes em seu quadro de funcionários, possibilitando a todos a 

aplicação em seu dia-a-dia na empresa, ou seja, dar espaço para desenvolvimento de 

novas atividades, possibilitando a abertura de novos desafios. 

 Descobrindo a potencialidade – o empregado que busca aprimorar constantemente seus 

conhecimentos recebendo incentivo nessa direção, com certeza conquistará uma maior 

auto-estima e capacidade para crescer. 
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 Valores pessoais – possibilitar ao empregado praticar de forma consciente seus valores, 

por exemplo, justiça, honestidade, respeito e dignidade, são alguns valores que elevam a 

qualidade de vida. 

 A criatividade e inovação – desenvolver capacidade criativa do ser humano, buscando 

formas de realizar os objetivos, não desistindo de inovar, mesmo quando algo não der 

certo na empresa, faça com que isso venha a contribuir para a evolução do seu pessoal. 

Esses indicadores para qualidade de vida são essenciais. 

Portanto, motivar e reconhecer o empregado no ambiente de trabalho, faz com que as pessoas 

aprendam a gostar do que fazem, melhorando o bom humor e o stress, melhorando 

consideravelmente o poder de decisão em momentos de incerteza. Os novos desafios e o 

trabalho em equipe passam a ser um fator estimulante na empresa.  

 

O FATOR HUMANO NAS EMPRESAS 

O fator humano nas empresas, hoje, é o diferencial de sucesso, um denominador comum entre 

aquelas que atingiram não só a eficácia, mas também a eficiência. Não bastam as empresas 

buscarem manter seus funcionários motivados, incluindo aí a qualidade de vida no trabalho, os 

empregados precisam fazer a sua parte, se quiserem ser inseridos nessa nova realidade 

empresarial. 

As pessoas de uma forma geral precisam praticar cinco principais atributos – o que é próprio, 

particular a um ser, propriedade, particularidade: 

1. Auto-Estima ou Auto-Realização - significa dar um grande valor a si mesmo, ter um senso de 

dignidade, isto é, aprender com os fracassos, ter a coragem de arriscar de novo, isto quer dizer 

que - o sucesso só existe quando conseguimos viver nossa própria vida do nosso próprio jeito; 

2. Visão do Futuro - perceba que tudo ao seu redor começou a partir de uma idéia de alguém – o 

desejo incontrolável de criar algo, ser diferente, ou seja, ter uma visão do futuro é transformar 

seus sonhos em realidade; 

3. O Poder do Propósito (Objetivo)- em um mundo competitivo a confiança está diretamente 

ligada a vontade e o desejo de realizar algo de verdade. Nada lhe dará mais confiança do que 

você acreditar que é especial. Quando acreditamos no nosso potencial, a nossa vida faz sentido; 

4. O Compromisso – muitos acham que as pessoas de sucesso são aquelas que possuem grandes 

talentos naturais, mas estão redondamente enganadas. Várias pesquisas realizadas com grandes 

artistas, atletas e intelectuais, mostraram que existe um denominador comum entre as pessoas 
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de sucesso - não era a capacidade excepcional que faz com que essas pessoas sejam especiais, 

mas uma extraordinária força e determinação que faz a grande diferença. Por conseguinte, se 

procuramos um comprometimento com nossa carreira, devemos procurar continuamente 

maneiras de melhorar a qualidade de nosso trabalho, procurar meios de aumentarmos nossa 

capacitação profissional; 

5. O Princípio da Contribuição – princípio da cooperação – isto é, contribuir com algo enquanto se 

está vivo, fazer a diferença, ser útil. As pessoas que realmente nos transformam são aquelas que 

fazem diferença na nossa vida e nas dos outros.  

Moura e Carvalho (1999), enfocam dois componentes importantes da auto-estima: 

 O sentimento de valor pessoal, que tem como premissa a convicção de sermos amados e 

valiosos como somos, sem levar em conta o que fazemos, é o começo da espécie mais 

fundamental de auto-estima – auto-estima de núcleo. 

 O sentimento de competência pessoal ou sentimento de valor pessoal está ligado à auto-

estima situacional, desenvolvida num período posterior da infância. É aquela que se 

constrói por sabermos que somos bons em algo, permitindo a comparação a outros, 

preenchemos as expectativas de outras pessoas e podemos completar tarefas mais 

desafiantes e interessantes pela pura alegria de fazê-lo. 

Os indivíduos que desenvolvem apenas a auto-estima situacional em prejuízo da auto-estima de 

núcleo acabam se deparando com uma conseqüente sensação de vazio interior, que nenhuma 

quantidade de aprovação situacional pode preencher completamente. Quem desenvolveu uma 

auto-apreciação elevada sente-se confiante, adequado à vida, sente-se merecedor do sucesso. A 

pessoa com baixa auto-estima se sente inadequada à vida, não merecedora até mesmo de 

conforto e tranqüilidade.  

A ascensão profissional será um conjunto competências, como: o desempenho, as atitudes, o 

modo de se relacionar com os outros e o comportamento geral. A competência passou a ser 

medida de valor nas principais empresas. Competência significa a soma de conhecimentos, 

habilidades e comportamentos para se conseguir  um resultado superior nas mais diversas 

situações.  

Nesse momento a palavra chave é competitividade. Empresas procuram novas oportunidades de 

negócios. O Recurso Humano estratégico tem peso decisivo nessa conquista, onde a 

criatividade, a inovação, o dinamismo, à vontade de vencer destacam-se por gestão de 

competências. Sendo  parte integrante de um sistema a gestão organizacional - tomando como 
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referência a estratégia da organização, direcionado a ações de recrutamento e seleção, 

treinamento, gestão de carreira e o fortalecimento de alianças estratégicas, captando e 

desenvolvendo as competências necessárias para alcançar os objetivos, sejam eles, pessoais e/ou 

organizacionais. 

O papel da liderança é fundamental em qualquer programa de desenvolvimento nas empresas, 

portanto, liderar uma equipe pressupõe a capacidade de influenciar e ao mesmo tempo ser 

influenciado pelos subordinados, buscando alcançar os objetivos pré-estabelecidos. 

Princípios e valores que os profissionais esperam de suas lideranças: 

 liderança – as pessoas querem ser conduzidas e não chefiadas;  

 visão – as pessoas desejam saber que rumos estão seguindo; 

 orgulho - as pessoas desejam ser  reconhecidas e valorizadas;  

 coerência – as pessoas confiam em gestores quando o vêem agindo corretamente; 

comunicação – as pessoas desempenham melhor quando o gestor é franco e respeita 

seus anseios e idéias; 

 confiança – as pessoas querem estar certas de que o gestor sempre se comportará de 

forma justa; 

 caráter – as pessoas serão influenciadas pelos atos e comportamentos do gestor; 

responsabilidade – as pessoas sentem-se seguras em relação ao gestor quando este 

cumpre seus compromissos e exige que elas façam o mesmo; 

 integridade – as pessoas respeitam o gestor quando vêem que ele pratica o que prega;  

 sabedoria – as pessoas respeitam o gestor quando percebem que ele age com 

imparcialidade e respeito pelos outros. 

Competência poderia também ser definida como o conjunto de habilidades, conhecimentos e 

experiências acumuladas pelo profissional e quando reconhecidos pela liderança e empregados 

trazem resultados positivos para a empresa. 

 

 COMPETÊNCIAS RELEVANTES NO DESEMPENHO PROFISSIONAL 

As principais competências que qualquer profissional deverá buscar obter, seja através do auto 

desenvolvimento, sala de aula ou em treinamentos dentro das empresas: 

1. Autogestão do Conhecimento: aumentar a capacidade de aprender a aprender, possibilitando 

uma progressiva assimilação e adaptação a novos conhecimentos e descobertas, através da 
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aprendizagem contínua no trabalho. Saber identificar o próprio perfil de aptidões e adotar 

estratégias para minimizar seus pontos fracos e maximizar os pontos fortes. O desenvolvimento 

de um projeto pessoal de vida e estabelecendo uma relação consistente entre as necessidades 

pessoais e profissionais. 

2. Comunicação e Expressão: capacidade de se expressar clara e objetivamente, verbalmente e/ou 

em documentos técnicos e de análise; fazer argumentações; formar opinião fundamentada e 

manter a coordenação de idéias. 

3. Criatividade e Iniciativa: capacidade de usar e desenvolver o lado direito (frontal) do cérebro 

onde estão localizadas as funções intuitivas e criativas; promover mudanças de novas 

tecnologias de gestão, informação, processos e de comportamentos considerando o tempo 

como um elemento estratégico. 

4. Liderança e Motivação: capacidade de facilitar o trabalho em equipe, rumo ao objetivo pré-

estabelecido, visando interesses interpessoais e organizacionais. Adotar estratégias e atitudes, 

ou seja, exercer a liderança permitindo transformar a visão em ação. 

5. Negociação: ter atitudes flexíveis e de adaptação a terceiros e de administrar situações 

conflitantes e adversas, utilizando toda a energia, estilos e comportamentos que influencie o 

grupo, visando à construção de relações de longo prazo. 

6. Raciocínios Lógicos, Críticos e Analíticos: usar e desenvolver de forma eficiente e eficaz o 

raciocínio lógico e analítico; estabelecendo relações de causa e efeito adotando estratégias 

visando à identificação de problemas e possíveis soluções. 

7. Tomada de Decisão: contribuir para a organização por meio de processos decisórios eficazes, 

formulando objetivos claros a equipe; planejar e formular cenários futuros que permitem 

antever as possíveis conseqüências sobre os resultados esperados, permitindo aumentar o grau 

de confiança sobre os riscos e incertezas. 

8. Trabalho em Equipe: atuar de forma interativa em prol de objetivos comuns, manter sob 

controle os quatro fatores críticos de sucesso de equipes de alta performance: o indivíduo, a 

tarefa, o relacionamento e a emoção. 

9. Visão Sistêmica: manter uma visão do todo empresarial, adotar estratégias pró-ativas e 

orientadas para resultados; capacidade de desenvolver estratégias capazes de preparar a 

empresa para possíveis transformações na forma de gestão e operação, bem como seu 

relacionamento com os mercados, meio ambiente e contexto social e político. 
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     CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que as empresas precisam manter o moral elevado dos empregados, além de os 

manterem motivados, subseqüentemente, melhorar a qualidade de vida no trabalho - os 

empregados precisam fazer a sua parte – por em prática os principais atributos apontados: a 

auto-estima, a visão do futuro, o poder do propósito (o objetivo), o compromisso e o princípio da 

contribuição – somado a aquisição de novas competências, essenciais a inserção do novo 

profissional no atual mercado de trabalho. 

Dessa forma, uma liderança não deve estar voltada apenas para os aspectos tecnológicos, 

financeiros e materiais, pois esses fatores isoladamente não se transformarão em vantagem 

competitiva, ou seja, em fator de sucesso dos negócios, por isso será indispensável considerar a 

extensão dos Recursos Humanos estratégicos – acessibilidade, informação e gerenciamento de 

pessoas - desafios: atrair, reter e desenvolver talentos. 

Ao longo da vida cada indivíduo vai percebendo o mundo de acordo com seu contexto familiar, 

cultural, educacional e temporal; determinante de suas relações com o ambiente.  

A liderança precisa ser o agente de mudança interno na empresa e promover essas alterações 

nos valores, crenças e na sua forma de agir, acompanhado claro, de profissionais com uma nova 

mentalidade, com a consecução de novas habilidades e competências. 

O conceito de competência não deve ser aplicado apenas no nível individual, aplicam-se também 

as equipes de trabalho e as empresas como um todo, isto quer dizer, não se deve desconsiderar 

a importância da equipe no processo produtivo, portanto, gestão por competências deve ser 

atribuída tanto a um indivíduo quanto a um grupo de trabalho dentro das organizações. 

A gestão por competências passa obrigatoriamente pela necessidade de alterar-se o 

paradigma utilizado por empresas que ainda mantém uma gestão de Recursos Humanos 

estritamente operacionais, portanto, a urgente mudança na ótica de gestão de pessoas, 

adotando um novo paradigma – a gestão estratégica de Recursos Humanos - que contribui 

efetivamente para geração de uma vantagem competitiva sustentável, isto é, promove o 

desenvolvimento de habilidades, gerando conhecimento, desenvolvendo competências. 

O interesse recente na gestão estratégica de Recursos Humanos e sua vantagem competitiva 

devem fomentar o surgimento de um arcabouço teórico e prático direcionados a gestão de 

pessoas (Recursos Humanos), fazendo com que conceitos como o de competência, desempenho 

e empregabilidade passem a fazer parte das regras postas em prática em muitas organizações. 
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Para finalizar, é possível concluir que o desafio das organizações está relacionado à capacidade 

em mudar a postura empresarial, das pessoas e em especial do setor de Recursos Humanos, 

utilizando instrumentos associados a práticas de aprendizagem coletiva, ou seja, gestão 

estratégica de Recursos Humanos, promovendo o desenvolvimento de equipes e gestão do 

conhecimento, dentre outras, que propiciem um grande número de oportunidades, favorável ao 

crescimento profissional e estimulando as pessoas não apenas a desenvolver competências, mas 

também a compartilhá-las coletivamente. 
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOB A PERSPECTIVA 
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"Aquele que se proíbe imaginar 

 não descobre nada, 

 limita-se a acrescentar alguns  

fiapos de erva ao relvado" 

(Wallon, citado por Dantas, 1983, p. 111). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O processo de construção de sua imagem é desenvolvido pela criança de forma contínua, não 

obedecendo, necessariamente uma ordem cronológica, porém respeita uma ordem de 

fatores sucessivos que envolvem a construção de sua personalidade também. 

Este trabalho destaca a evolução da criança de 0 a 6 anos de idade, em função de ser, 

justamente nesse período, que alguns fatores essenciais para a construção de sua imagem, 

também estão em formação. 

Para que a criança descubra seu corpo, é necessário, primeiramente, que ela descubra que há 

o corpo do outro, com o qual precisa se diferenciar. Daí a importância da sociedade e do 

contexto que, simultaneamente, influenciam e são influenciados pela criança em 

desenvolvimento. 

O movimento, por ser uma forma de manifestação, traduz por um tempo, os conteúdos que a 

criança deseja comunicar. Assim, após a maturação biológica, as manifestações motoras 

poder~o significar uma “linguagem particular” através da qual, a criança iniciar| as 

representações de seu corpo. 

Após a construção de uma entidade orgânica, a criança inicia a sua constituição psíquica, para 

que posteriormente, possua a capacidades de se distinguir do outro, de forma global. 

Em decorrência desse processo evolutivo, a criança se encontra diante da fase na qual a 

imagem que ela tem de si mesma já é passível de ser estruturada sob o plano da realidade de 

seu pensamento. 

Com isso, definem-se algumas etapas do desenvolvimento infantil e alguns aspectos da 

formação do corpo próprio da criança, elemento primordial para a construção de sua imagem, 

e consequentemente, formação do eu. 
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Alguns aspectos do desenvolvimento infantil (0 a 6 anos) 

"Ao longo  do desenvolvimento da criança,  

a sua pessoa vai-se também formando,   

e as transformações, frequentemente desconhecidas que  

sofrem têm, pelo contrário, uma importância e um ritmo acentuados"  

(Wallon, 1968, p. 215) 

 

Wallon (1968) destaca a necessidade das revoluções motoras de uma idade1 para outra 

como sendo "a própria razão da infância, que tende para a edificação do adulto como exemplar 

da espécie" (p.226). 

Assim, para uma maior apreensão a respeito do desenvolvimento da criança, faz- se 

necessária uma apresentação da psicogênese do indivíduo, de acordo com a teoria walloniana. 

Inicialmente, nas primeiras semanas de vida do bebê, suas necessidades abrangem sua 

alimentação e seu sono, portanto, seus primeiros movimentos são conjugados relativamente à 

nutrição, uma vez que, nesse período o bebê ainda não se diferencia entre ele mesmo e o outro. 

Aos seis meses, o bebê já possui um aparelho motor suficientemente capaz de traduzir 

suas necessidades, estabelecendo, contudo, os contatos iniciais com o meio humano. E em torno 

de seu oitavo/nono mês de vida, o bebê dá início à sistematização de exercícios sensório-

motores. 

O primeiro ano de vida da criança será marcado por um direcionamento para sua 

sensibilidade interna, ocupando-se em construir o próprio corpo, isto é, o início da construção do 

eu. 

Já no segundo ano, com o surgimento da linguagem e da autonomia para andar, a 

criança explora o mundo, utilizando-se de gestos para se fazer entender, dando início ao 

desenvolvimento de sua capacidade cognitiva. Nesse período o autoconhecimento vem de fora 

para dentro, partindo de comparações com o corpo do outro. De acordo com Krock (1995), "a 

partir dos dois anos já começa a se preparar a etapa do personalismo que marca a construção do 

Eu" (p.37). 

 

_________ 
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1. Aspecto coincidente com o nível de evolução da criança (Wallon, 1968). 

A partir dos três anos a criança apresenta um entrechoque social, através das crises de 

oposição e da imitação. A criança de quatro anos se diverte com as caretas, gracejos e risos, e a 

partir de seu nome, apelido, idade, endereço, é constituída uma imagem inicial de si mesma, 

considerada por Wallon (1968) como uma personagem que se faz como uma testemunha de 

seus próprios pensamentos. 

O quinto e/ou sexto ano de vida são influenciados pela escolarização da criança, cujo 

interesse se transfere do eu para o conhecimento do mundo. Apesar de ser uma passagem lenta 

e até mesmo difícil, é a partir dessa mudança, também, que há uma ordenação da realidade. 

Juntamente com a análise das crises e contradições do desenvolvimento da criança 

percebe-se a evolução de fatores que proporcionam uma visão ampla, porém, individual de cada 

uma dessas crianças. Pois para Wallon (1968) "é contra a natureza tratar a criança 

fragmentariamente. Em cada idade, ela constrói um conjunto indissociável e original. Na 

sucessão de suas idades, ela é um único e mesmo ser ao longo de metamorfoses" (p. 233). 

A importância do estudo das fases do desenvolvimento de uma criança não se restringe 

somente à sua descrição, mas abrange, também, como cada criança sente e reage a cada uma 

dessas etapas de forma idiossincrática. 

À medida que uma nova fase surge, há uma reorganização das anteriores sem, em 

absoluto, eliminar a possibilidade de seu ressurgimento. Contudo, as atividades desempenhadas 

pela criança em cada estágio, influenciam, e são influenciadas por seu ambiente. Segundo Krock 

(1995) "a evolução das etapas segue uma dinâmica entre as funções, e essas, com o meio 

externo" (p. 29). 

 

O indivíduo como parte integrante da sociedade 

“O indivíduo é um ser social,  

não em virtude de contingências externas 

mas devido a uma necessidade íntima. Ele o é geneticamente" 

 (Dantas, 1983, p. 139). 

 

A sociedade oferece ao indivíduo as determinações fundamentais para sua vida, 

representando para este, uma tendência na busca por seu estado de equilíbrio. 
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O indivíduo é considerado um ser social antes mesmo de seu nascimento, em função da 

história contextual no qual está inserido. Assim, "a sociedade é para o Homem uma necessidade, 

uma realidade orgânica" (Wallon, citado por Dantas, 1983, pp. 118-119). 

Apesar de o recém-nascido ainda não ser considerado como um membro da sociedade 

(Dantas, 1983), ele é um ser primitivo orientado para esta sociedade, pois suas aptidões são 

direcionadas para as pessoas à sua volta. Portanto, desde seu nascimento, o ser humano já é 

atribuído de uma dimensão social. 

Ao considerarmos que a socialização está implícita no desenvolvimento desde as 

primeiras adaptações da criança, é possível caracterizar o meio social como um intermediário 

para as relações diretas entre o indivíduo e o mundo físico. 

Para Wallon (citado por Wrebe, 1986) "o meio é o conjunto mais ou menos durável das 

circunstâncias físicas, humanas ou ideológicas em que ocorrem as existências individuais" (p.20). 

As atividades executadas pelas crianças sejam elas individuais ou em grupo, estão 

sempre orientadas no sentido de realização de objetivos, sendo que, estes objetivos estão 

relacionados aos meios sobre os quais serão aplicados. Meios estes, que se diferenciam de 

acordo com o desenvolvimento da criança. 

Em cada idade as atividades da criança se modificam - uma sobressai a outra - e, assim, 

há um enriquecimento específico nas suas relações com seu ambiente. De acordo com Dantas 

(1983), "no domínio motor, assim como em todos os outros, cada nova aquisição influi sobre o 

conjunto das atividades da criança, permitindo-lhe modificar suas relações com o meio" (p. 119). 

 

Manifestações motoras como um sistema de referências biológicas e sociais 

"O movimento não intervém apenas no  

desenvolvimento psíquico da criança e nas suas  

relações com outrem, influencia também o seu 

 comportamento habitual" (Wallon, 1979, p. 79). 

 

Na criança ainda pequena cuja atividade ainda se apresenta de forma elementar, 

descontínua e esporádica, a sua forma de manifestação psíquica ocorre somente através dos 

movimentos. Isto é, até o surgimento da palavra, a criança traduz suas necessidades e seu humor 

utilizando-se de gestos. Assim, o movimento oferece algumas direções que a atividade psíquica 

do indivíduo poderá tomar. 
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Inicialmente, os movimentos da criança se restringem ao autoconhecimento corporal e 

os contatos com os objetos possuem a característica de proporcioná-la maior percepção de suas 

excitações sensoriais. 

Somente aproximadamente, ao final do primeiro ano de vida e\ou começo do segundo, 

iniciará a exploração do objeto em si mesmo, isto é, a exploração de sua estrutura. 

Uma das atividades relacionadas ao movimento e à representação é a imitação, que 

surge muito precocemente na criança, havendo, necessariamente, uma dependência relacional 

com a maturação orgânica. 

Enquanto a imitação se desenvolve no plano motor, a representação se desenvolve no 

plano das imagens e dos símbolos, sendo que, definida a imagem como sendo o primeiro degrau 

para o símbolo, consequentemente, essa imagem tenderá para a linguagem - que além de 

manipular os símbolos, manipula também as coisas, através dos símbolos. 

Groos (citado por Werebe, 1986) postula que a criança inicialmente exterioriza a 

atividade que ela sente em si mesma, ou aquela que lhe seria uma atividade complementar sobre 

objetos inanimados. Esse processo projetivo reflete uma fase inicial da criança, na qual ela se 

confunde - através de sua sensibilidade - com seu meio ambiente. 

Através dessa união, a criança começará as experimentações de sua vida, e também 

extrairá o que lhe for necessário para tomar consciência de seu eu, e para se opor ao que não lhe 

pertence. Esse processo de distinção exige, porém, que a criança deixe nas coisas resíduos de 

suas impressões subjetivas, e assim, fazer com que estas existam à sua imagem. 

 Um momento posterior seria aquele em que a criança retorna a imagem de si, que 

projetou nas coisas, para poder realizá-las melhor em si própria. Para isso, utiliza seus 

movimentos, atitudes e seu próprio corpo como símbolos, que darão a elas uma presença 

efetiva. 

Groos define, assim, a imitação como consequência de uma imagem subjetiva.  Lipps 

(citado por Werebe, 1986) também postula do mesmo princípio, isto é, para ele há uma 

tendência instintiva do sujeito de copiar o outro, e atribuir-se de seus sentimentos. "Esta 

projeção de si no outro, ou melhor, do outro em si, que recebeu o nome de Einfühlung, teria 

como consequência automática as atitudes ou gestos que correspondem aos sentimentos cada 

vez que não fossem inibidos por uma força contrária" (p. 94). 
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Wallon (citado por Werebe, 1986) corrobora ambas as teorias, porém, acredita que "a 

imagem, sendo posterior ao movimento, não pode explicá-lo" (p. 94), para este autor, o que 

precede o movimento é a atitude 2 cuja percepção pode se fazer acompanhar. 

 

Processo de diferenciação eu-outro 

"Um elemento de base indispensável à construção 

 da sua personalidade pela criança, é a representação 

 mais ou menos global, mais ou menos, específica 

 e diferenciada que tem de seu próprio corpo" 

 (Wallon, 1979, p. 103). 

 

A identidade orgânica individual da criança é formada através da distinção entre o que 

vem de si, e do que sai dos outros, sendo que, inicialmente, este processo é indeciso, pois para a 

criança, o que ela não consegue distinguir visualmente de seu corpo, é tido como parte 

integrante dele. 

Para que a criança delimite-se como pessoa, é necessário que, primeiramente, ela 

circunscreva o seu eu físico em relação ao outro. E nessa distinção, é essencial o 

desenvolvimento de processos como os de intercâmbio difuso, intercâmbio imitativo simbiose, 

alternância, diferenciação transitiva, estágio de personalidades permutáveis e repartição de 

papéis (Werebe, 1986). 

À medida que o processo de distinção entre o eu e o não-eu ocorre, é produzida 

também, maior objetividade nas reações da criança e em seus motivos de ação. Sua capacidade 

de reagir, não somente às impressões do passado, mas também do presente, se torna mais 

adequada, e com isso a criança passa a pertencer a um plano em que o real se remete a noções 

estáveis. 

A criança de aproximadamente dois anos encontra certa dificuldade em identificar-se 

em fotos ou vídeos, podendo confundir-se com outras pessoas que lhe sejam semelhantes. Essa 

difuculdade "não reside na aproximação do que é semelhante; resulta da  

heteronomia entre dois espaços, o espaço óptico da imagem e o espaço de sua presença  

________ 

2. Atividade muscular (Krock, 1995). 

corporal" (Wallon, 1979, p. 20). 
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Por volta dos três anos de idade, a criança começa a distinguir elementos que 

interessam às relações mais imediatas ao convívio da criança, e em seguida, ao que se refere às 

relações da própria criança e das pessoas que convivem com ela. 

A criança deixará de confundir aquilo que pertence ao seu círculo de existência, com a 

sua própria existência. Conseguirá distinguir-se dos elementos que entram em contato consigo, 

e também não mais confundirá o "meu" com o "eu". 

 

A construção da noção de corpo próprio 

"A primeira condição para a construção da 

 pessoa - do eu psíquico - é evidentemente a 

construção do eu orgânico" 

 (Wallon, citado por Werebe, 1986, p. 15). 

 

Em função de sua configuração singular, o corpo deveria ser o suporte à individualidade 

própria de cada sujeito, pois o corpo opõe ao ambiente uma superfície capaz de selecionar as 

estimulações deste ambiente através de aparelhos sensoriais específicos. 

Porém, a noção de próprio corpo não demonstra ser um fator inicial de sensibilidade, 

uma vez que, esta noção exige primeiramente a redução recíproca de vários sistemas de 

imagens e, posteriormente, exige uma atividade que os supere simultaneamente para fazê-los 

simbolizar entre si. 

Para que a noção de próprio corpo se realize, é necessário que ela integre ao 

desenvolvimento da criança, e também à consciência de sua personalidade moral em relação ao 

outro. 

Durante a construção que a criança faz da noção de seu próprio corpo, podem surgir 

conflitos de cunho espacial, como o que ocorre na tentativa de distinção dos objetos exteriores, 

que são considerados por ela como prolongamentos de seu corpo. 

O termo próprio corpo está intimamente relacionado à noção de corpo, no que se refere 

à sua propriocepção, isto é, o corpo apropriado através da imagem do outro.  

No que cerne ao próprio corpo, sua representação visual é mediata, ou seja, sendo o 

campo visual o instrumento que insere no indivíduo a ordem espacial de seu mundo externo, 

possibilitando a identificação objetiva de suas relações e de suas estruturas, é possível 

identificarmos lacunas referentes ao esquema corporal 3. 
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Através de seus olhos, o indivíduo consegue ver os movimentos de seus pés e de suas 

mãos, entretanto, não é possível enxergar seus próprios olhos, seu próprio rosto, a própria nuca, 

ou todo o conjunto de seu próprio tronco. 

 "Só podem aperceber-se a si mesmos na fixidez artificial do espelho, frente a frente,         

exteriores ao espaço subjetivo e, se acabam por reconhecer o próprio corpo no corpo 

ectópico refletido pelo espelho é porque anteriormente a criança se tinha, se não 

reconhecido, pelo menos confundido com outrem, é porque a criança só conseguira 

distinguir-se gradualmente de outrem através de sua assimilação gradual a outrem. Da 

indiferenciação primitiva, passa a pluralidade das pessoas ao mesmo tempo diferentes e 

semelhantes" (Wallon, 1979, p. 109). 

 

A construção da imagem de si 

"O vaivém de si mesmo para outrem 

 e da imagem percebida em outrem para si mesmo 

 (...) não é apenas uma realidade moral ou social, 

 mas também um processo psicológico essencial"  

(Wallon, 1979, p. 117). 

 

Após o período em que a criança já começa a se delimitar, à medida que se rompe com a 

unidade primitiva, ela estabelece relações que a mantém em um outro plano, ou seja, um plano 

de uma pluralidade subjetiva. 

Inicialmente, há um desdobramento de suas personagens (desempenhadas pela 

criança) que ainda não estão diferenciadas, e algumas vezes se encontam em posições opostas. 

A partir desse momento, a criança começa a se ver no outro, e à medida que se projeta nesse 

outro, mais a criança irá se descobrindo (nesse outro). 

Simultaneamente ao ato de permitir que o outro utilize seus movimentos, a criança 

recebe deste outro uma impressão visual, uma vez que, ela atribuirá a si mesma, as  reações 

vistas no outro. E assim, a criança começa a tomar consciência de si mesma de forma mais 

objetiva. 

_________ 

3. Resultado e condição de justas relações entre o indivíduo e o meio (Wallon, 1979). 
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Cukiert e Priszkulnik (2002) destacam a importância do espelho para a aquisição da 

noção de próprio corpo, dentro da teoria de Wallon, sob a dialética do eu-outro, e acreditam que 

a criança já se reconhece no espelho, antes mesmo de uma maturação neurológica. 

Em primeiro lugar, a criança reconhece no espelho as partes de seu corpo que são 

diretamente possíveis de serem vistas por ela. Essa identificação é provada e reforçada por um 

vaivém da imagem, e essa comparação se repete várias vezes, da imagem ao modelo, do modelo 

à imagem. 

Esse processo não se desenvolve apenas devido uma percepção passiva, mas sim, em 

função da movimentação dos membros do corpo da criança. 

Porém, o mesmo não ocorre com as partes que não são visíveis pela criança, como seu 

rosto por exemplo. Diferente dos pés e das mãos, para que haja identificação com a imagem de 

sua boca, a criança precisa tocá-la no espelho, e assim, deixar seus traços nele. Com isso, esses 

traços que a criança poderá tocar e ver significarão um símbolo material oferecido por ela 

mesma. 

Zazzo (1989) acredita que "a construção da imagem de si, da representação do rosto, 

esboça-se, portanto pela identificação refletida das partes visíveis do corpo" (p. 144). 

Após esse processo de construção da sua própria imagem, iniciando pela identificação 

das partes de seu corpo que são visíveis, e posteriormente, pelo restante de seu corpo, até então 

não visto, a criança precisa transportar essa imagem para o real em seu pensamento.  

Nessa transição, a criança experimenta uma sensação (uma impressão) pertencente à 

sua existência, cuja correlação é absoluta e constante. Porém, essa impressão, que surge como 

um intermediário no contato da criança com o mundo exterior "não representa - pelo menos em 

estado bruto - uma imagem mais ou menos fiel de realidade nitidamente distinta" da criança 

(Dantas, 1983, p. 58). 

O primeiro autor a descrever a "prova do espelho" foi Wallon (Roudinesco & Plon, 

1998), cujo processo era descrito como uma experiência vivida pela criança que, ao ser disposta 

frente a um espelho, progressivamente, inicia a distinção entre seu próprio corpo e sua imagem 

refletida.  

Segundo Wallon (citado por Roudinesco & Plon, 1998) "essa prova especificaria a 

passagem especular para o imaginário e, em seguida, do imaginário para o simbólico" (p. 194). 

Outros autores deram continuidade aos pressupostos de Wallon, como Jaques Lacan, 

que apesar de seguir sobre o prisma inconsciente, baseou-se na “prova do espelho” para 
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desenvolver seus estudos a respeito da “fase do espelho” e da relaç~o entre imagem do corpo 

próprio e formação do eu. 
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