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PPRREEFFÁÁCCIIOO  

  
 

Vivemos em um mundo cada vez mais ágil e rápido. 

Essa rapidez tem alterado e transformado a rotina do meio 

pessoal e profissional. No ambiente corporativo, por exemplo, 

essas mudanças, se forem mal geridas, podem comprometer a 

gestão. Para lidar com elas, o administrador precisa estar 

atualizado com a realidade do mercado e preparado para as 

novas tendências. 

Oferecer uma reflexão sobre gestão é um dos objetivos 

do livro “Gestão: realidade e tendências”. Os empreen-

dedores, gerentes, diretores entre outros profissionais encon-

trarão nesta obra, organizada por Ilka Maria Soares Campos e 

por Maria Nilza Barbosa Rosa, artigos de renomados espe-

cialistas sobre as novas tendências relacionadas à gestão. 

O artigo que abre o livro é assinado pelo professor e 

administrador Lúcio Mariano Albuquerque Melo. No texto, 

ele fala sobre o layout das organizações, abordando os tipos e 

a necessidade constante de um relayout. 

Urânia Catão assina o capítulo que fala sobre as um-

danças ocorridas nas organizações públicas e privadas e o que 

isso provoca nas pessoas. Fazer um levantamento teórico que 

auxilie os estudos mercadológicos a obter melhor compre-

ensão da relação existente entre o papel do consumo e o Ge-

renciamento de impressões corporais no processo de cons-

trução das identidades individual e coletiva é a proposta do 

estudo feito por Cristiano Lourenço e por Juliana Maria que 

poderá ser conferido no capítulo “Cultura de Consumo e 

Construção de Identidade via gerenciamento nas Orga-

nizações”. 
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Como lidar com os avanços da tecnologia, estar 

preparado para receber informações a qualquer instante e 

como usar de forma adequada os novos recursos tecnológicos 

são os temas tratados por Ilka Maria no quarto capítulo. O 

leitor encontrará, ainda, artigo sobre gestão compartilhada 

assinado por Márcia Costa e Márcio Ferreira. Paulo Galvão 

traz um texto sobre responsabilidade social e terceiro setor. O 

artigo mostra um quadro de organizações e ações sociais 

desenvolvidas no Brasil. 

“Gestão financeira: uma compreensão necessária” é o 

tema do sétimo capítulo. O artigo, assinado por George Melo, 

apresenta ao leitor um panorama sobre a área financeira e a 

necessidade constante de adaptação e permanente atualização 

de conhecimentos financeiros, tributários e mercadológicos 

para ter sucesso na gestão. 

Os artigos têm uma abordagem direta e clara, o que 

facilita a compreensão e torna a leitura atrativa e dinâmica. 

Por fim, esta é uma obra que vai encorajá-lo a tornar-se um 

gestor atualizado com o mercado. Se esse é o seu desejo, com 

certeza a leitura deste livro será essencial para que você 

consiga alcançar este objetivo. 

Vá em frente e aproveite a leitura. 

Adm. Roberto Carvalho Cardoso 
Presidente do Conselho Federal de Administração (CFA) 
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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

  
 

Os sete textos reunidos neste livro constituem uma 

amostra bastante significativa do trabalho elaborado por 

professores que atuam no Curso de Administração do UNIPÊ. 

Trata-se de uma obra didática, com muitas contri-

buições teóricas e metodológicas que permitem ao leitor 

entrar em contato com vários temas relacionados à Gestão nas 

Organizações. Desse modo, ela foi concebida dentro de uma 

intenção básica: apresentar aos estudantes de Administração 

(também de outros cursos) textos que primem pela qualidade 

do conteúdo e sejam acessíveis ao entendimento. 

Assim, o livro pode servir como uma introdução aos 

assuntos mencionados, permitindo aos leitores uma aborda-

gem rica dos textos, quer do ponto de vista formal – enfati-

zando a qualidade dos temas –, quer do ponto de vista do 

conteúdo – destacando a forte carga de conhecimento que eles 

encerram. 

Pela força expressiva de cada texto e pelo tom inova-

dor com que seus autores abordam os assuntos, isto representa 

uma experiência que pode ser enriquecedora para os leitores 

que passam pelo processo de enxergar o mundo com olhos 

mais aguçados e exigentes. 

Essa possibilidade Roland Barthes coloca como “um 

espaço de fruição”, em que pese o prazer do texto no conten-

tamento e na prática agradável da leitura. Nessa ótica pode-

mos dizer que “o livro faz o sentido, o sentido faz a vida”. 
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Desta forma, esta obra abre caminhos de reflexão fe-

cunda para todos os gestores: estudantes, pesquisadores e 

professores. 

 

 

Profª Ms. Ilka Maria Soares Campos  

Profª Drª Maria Nilza Barbosa Rosa  
(UNIPÊ) 
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11  
OO  RREELLAAYYOOUUTT  --  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  

EE  RREECCOOMMPPEENNSSAASS  NNAASS  

OORRGGAANNIIZZAAÇÇÕÕEESS  

 
LÚCIO MARIANO ALBUQUERQUE MELO 

 

 

1 Introdução  

O desenvolvimento tecnológico das duas últimas 

décadas tem provocado um grande interesse, por parte das 

empresas, no estudo dos fatores relacionados ao aumento da 

produtividade no ambiente de trabalho. Entre esses fatores, o 

arranjo físico e o planejamento das instalações são conside-

rados vetores importantes de produtividade, quando adequa-

damente orientados para otimização do tempo e do espaço nas 

organizações. 

No contexto geral dos novos conceitos de produção e 

gestão, a questão referente ao layout físico assumiu um papel 

importante no projeto e planejamento das instalações, seja 

para fins burocráticos ou industriais. 

O mercado atual exige que as empresas sejam cada vez 

mais competitivas, oferecendo produtos com qualidade e 

preço baixo, tudo aliado a uma alta produtividade para se 
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chegar à eficiência e ao crescimento. Nesse sentido, um ade-

quado desenho do arranjo físico pode funcionar como ferra-

menta importante na obtenção de resultados mais promis-

sores, uma vez que dele decorrem diversas fontes de pro-

dutividade. 

De acordo com Iida (1993), o layout corresponde ao 

estudo da distribuição espacial ou do posicionamento relativo 

aos diversos elementos que compõem o posto de trabalho. Em 

outras palavras, trata-se de projetar como serão distribuídos os 

diversos instrumentos de informação e controle existentes no 

posto de trabalho.  

Severiano (1996) afirma que  
 

O layout constitui um vetor de ordenamento da produtividade 

organizacional, dado que a sua definição pressupõe a observação 

de diversos fatores de natureza operacional, com impactos 

significativos no desempenho da organização. 

 

A distribuição espacial de uma área de trabalho, seja 

intelectual ou manual, deve fixar-se em alguns objetivos, tais 

como: garantir a melhor aparência e o maior conforto possí-

vel; economizar tempo e esforço na execução do trabalho; 

racionalizar a distribuição de móveis, máquinas e equipamen-

tos, a fim de facilitar o fluxo de pessoas e de materiais; maxi-

mizar o aproveitamento da área disponível; garantir a segu-

rança dos trabalhadores; facilitar o controle e a supervisão dos 

serviços; otimizar a execução dos serviços; garantir a flexibi-

lidade do arranjo físico, de forma a possibilitar a incorporação 

de facilidades para mudanças futuras. Existem basicamente 

dois tipos de layout: o layout de escritório (ou burocrático), 

objeto deste estudo, e o layout industrial. 
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2 O caso específico do layout de escritório 

 

2.1 O escritório clássico 

O estudo clássico do layout de uma empresa está 

fundamentado na observação de alguns princípios básicos. 

Conforme registra Rocha (l987), esses princípios podem ser 

apresentados da seguinte forma: 

 Princípio de economia de movimento: procura dimi-

nuir as distâncias percorridas. 

 Princípio do fluxo progressivo: procura executar o 

fluxo de trabalho da forma mais contínua possível, 

para obter-se o layout mais correto. 

 Princípio da flexibilidade: procura garantir ao layout a 

maior flexibilidade possível de modo a permitir 

futuras alterações e adaptações. 

 Princípio da integração: procura estabelecer a integra-

ção entre os diversos elementos do layout. 

 

Conforme assegura Rocha (1987), o layout clássico de 

escritório “é mais simples que o industrial. Tem aplicação 

geral na reforma de escritórios, rearranjo de áreas de trabalho 

burocrático, de auditórios, salas de aula etc.” Entretanto, 

alguns passos devem ser dados pelo analista de layout para a 

análise e a efetivação atual e posterior de um novo arranjo 

físico, a saber: (1) determinar cada área dos postos de traba-

lho; (2) traçar a planta baixa do espaço de trabalho, confi-

gurando todos os equipamentos provisórios, ou não, que estão 

sendo usados; (3) realizar entrevista com os recursos humanos 

envolvidos, para entendimento de todas as tarefas e ma-

peamento do fluxo de trabalho do local; (4) listar todos os 

móveis e equipamentos necessários, com suas características; 

(5) levantar, junto às pessoas, a possibilidade de imple-
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mentação de algumas técnicas ditas modernas, como, por 

exemplo, a formação de células; (6) efetuar diversas tentati-

vas de arranjos melhorados para posterior escolha; (7) apre-

sentar apenas duas ou três configurações melhores, mostran-

do e justificando as vantagens e desvantagens de cada uma; 

(8) acompanhar a implementação do que foi projetado. 

(Sequência de passos adaptada de Muther, 1978.) 

 

2.2 O Escritório Moderno 

 

A globalização da economia está exigindo a integra-

ção de vários profissionais em superescritórios, denomina-

dos, por Vassalto (1996), de Escritórios do Futuro.  

No Brasil, a transformação do escritório clássico em 

moderno ainda é lenta, mas já se observam sinais de que vai 

ocorrer mais cedo ou mais tarde. Vassalto (1996) cita como 

exemplos dessa a Vera Cruz Seguradora, a Câmara America-

na de Comércio de São Paulo, a subsidiária da Cabletron, 

entre outras empresas.  

Os escritórios modernos assumem basicamente duas 

vertentes aparentemente opostas: 

São caracterizados pela virtualidade,  

 
[...] com celular, fax, laptop, internet, intranet, correio eletrônico, 

videoconferência à disposição, trabalha-se no carro, no cliente, no 

aeroporto, na cozinha de casa, eliminando-se a necessidade de 

local físico permanente e utilizando-se do sistema wi-fi. 

 

Por outro lado, esses escritórios reinventam as quatro 

paredes, salas contendo ambientes mutantes, transformados 

em locais onde as pessoas se movimentam de acordo com 

suas funções ou com o que precisa ser feito. Nesse caso, a 

conectividade responde como palavra-chave. “Micro-

computadores são ligados em qualquer ponto do escritório.” 
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Essa virtualidade praticamente dispensa o analista de 

layout das empresas, surgindo em seu lugar, junto às fábricas 

de mobiliário, os projetistas de mobiliário prático, compacto e 

ergonômico, criando verdadeiros escritórios alternativos. A 

conectividade, por sua vez, mostra a constante necessidade do 

relayout.  

É um grande desafio para o analista de layout res-

ponder, em tempo hábil, às modificações ocasionadas pelas 

flutuações de funções e tarefas de funcionários flutuantes das 

empresas ditas modernas. Uma solução pertinente, nesses 

casos, é a adoção de postos de trabalho just-in-time office, 

aliada a um perfeito sistema  de abastecimento de insumos. 

Um elemento adotado no escritório moderno é a célula 

de produção. Acerca dessa técnica, a abordagem apresentada 

por Voss (1987), define a célula de produção como sendo um 

grupo ou coleção de máquinas, pessoas e recursos de pro-

dução, projetados e organizados para gerar um grupo espe-

cífico de peças, produtos ou serviços. A mesma abordagem 

aponta também ideia de que não existe uma teoria basilar para 

o desenho ou projeto do sistema celular, havendo apenas 

algumas poucas e específicas regras. 

Nesse aspecto, as considerações de Sridhar e 

Rajendran (1993) estabelecem, tanto em reação ao layout de 

escritório como ao industrial, três fases distintas no processo 

de implementação do sistema celular, quais sejam: a forma-

ção das células, a definição do layout celular e a progra-

mação das tarefas pertinentes a cada célula. As duas primei-

ras fases envolvem problemas característicos de projeto, 

enquanto a última está relacionada com o planejamento da 

produção celular. 

Conforme os dados estimados por Wemmerlov e Hyer, 

citado por Severiano (1996), muitos são os benefícios, em 

termos de produtividade, advindos do arranjo celular, os quais 
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podem ser aplicados tanto nas unidades de manufatura, como 

nas de produção de serviços (ver quadro a seguir). 
 

BENEFÍCIOS DECORRENTES DA MANUFATURA CELULAR 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 
MELHORIA 

RELATIVA EM % 

 
1. Redução dos tempos de set-up 
 
2.    Redução nos deslocamentos de materiais 
 
3.    Redução do lead-time de produção 
 
4.    Redução do nível de material em processo 
 
5.    Redução da quantidade de ferramentas de 

produção 
 
6.    Redução da área ocupada com a produção 

na planta 
 
7.    Aumento na utilização da capacidade das 

máquinas 
 
8.    Melhoria da qualidade 

 

 
41 

 
21 

 
24 

 
19 

 
34 

 
 

16 
 
 

23 
 
 

15 
 

FONTE: Wemmerlov e Hyder citado por Severiano (1996). 

 

A filosofia de trabalho em grupo é uma técnica 

gerencial de concepção antiga, mas inovadora quando implan-

tada nas empresas modernas. O analista de layout encontra 

muitas dificuldades na mudança do conceito funcional para o 

conceito de trabalho em grupo. Essa troca exige gastos com 



G e s t ã o  | 21 

 

treinamento, na maioria das vezes, tratados como supérfluo 

pelas empresas; exige boa vontade e o desejo efetivo dos 

envolvidos.  

O conjunto de ações implementadas com vista à 

conscientização de todos, com a necessária troca de valores, 

para a quebra da cultura preestabelecida, não é atribuição 

exclusiva do analista de layout, embora seja escopo de suas 

atividades. 

Algumas resistências ocorrem tanto no âmbito dos 

dirigentes como da parte dos funcionários. Os psicólogos 

estabelecem três faixas de espaços imaginários existentes nas 

pessoas: o social, o amigável e o íntimo.  

Assim, uma dificuldade significativa reside o fato de 

que as pessoas envolvidas no trabalho em grupo são obriga-

das, na prática, a abrir mais espaço no seu eu, compartilhando 

formas de trabalho individual com outros. 

Na implementação dessa filosofia de trabalho é neces-

sária a realização de diversas reuniões, com o objetivo de dis-

cutir as vantagens e desvantagens do modelo proposto. 

Outros fatores aumentam a gama de informações nor-

teadoras do desenho do layout, destacando-se a flexibilidade.  

Além de todos esses aspectos considerados, as novas 

tendências de organização do trabalho, como a terceirização 

de serviços e o trabalho com funcionários temporários e/ou 

funcionários sem vínculo empregatício, denotam a necessi-

dade de atualização permanente das instalações do layout nos 

escritórios, fazendo com que o sentido da palavra flexibi-

lidade assuma uma conotação forte para o analista de layout.  

Nesse aspecto, Dahel e Smith citado por Severiano 

(1996), sugerem que o elemento flexibilidade é sem dúvida, a 

mais importante característica que deve ser atribuída ao 

projeto do layout. 

A adoção de ambientes abertos, por várias empresas, 

vem-se tornando um desafio para os designers e analista de 
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layout. Caem as paredes, agrupam-se vários departamentos 

em um único espaço. Porém, como ficam aquelas atividades 

que realmente necessitam de privacidade, por exemplo, a 

análise de um relatório? É possível fazer-se tal análise escu-

tando a piada na estação de trabalho vizinha?  

João Carlos Campanhã citado por Vassalto (1996) 

esclarece que há momentos em que a privacidade é funda-

mental. “O Bradesco, pioneiro dos escritórios abertos no 

Brasil, reuniu por anos seus vice-presidentes no chamado 

‘mesão’. Agora estão instaladas no mesmo ambiente, esta-

ções de trabalho individuais”. Aqui então se fundem a 

dificuldade e o desafio do analista de layout: conciliar num 

mesmo espaço, ao mesmo tempo, individualidade e trabalho 

em equipe. 

 

 

3 Considerações finais 

 

Adotando uma postura clássica ou do futuro, o 

escritório vem sofrendo modificações. Claudia Miranda de 

Andrade citado por Vassalto (1996), diz que o escritório deve 

ser um local de constante geração e troca de informações. 

Assim, surge a necessidade de realizar-se uma adaptação nas 

instalações.  

O analista de layout depara-se com inúmeras difi-

culdades, porém, com cuidado e dedicação, deve remover 

todas as restrições e propor um layout que melhore a con-

cepção anterior. O layout final vai depender de cada situação 

e de vários fatores influenciadores. É necessário, porém, que o 

analista de layout estude bastante para chegar a um resultado 

eficiente e prático.  

É muito difícil especificar o que torna bom um design. 

Trata-se, em parte, de uma questão de estética e, em parte, de 

uma questão de preferência pessoal. Porém, com o passar do 
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tempo, os profissionais do design e seus críticos têm mostrado 

uma tendência a preferir o simples ao complexo, a economia a 

extravagância e o senso de proporção ao exagero. O excesso 

de algo bom, seja em termos de prática gerencial ou de flo-

reados artísticos, pode ser perigoso. 
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MMUUDDAANNÇÇAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  EE  

IIDDEENNTTIIDDAADDEE  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  NNAASS  

OORRGGAANNIIZZAAÇÇÕÕEESS  

 

URÂNIA CATÃO MARIBONDO TRINDADE 

 
 

1 Introdução 

 

O homem é um ser mutante. A mudança está constan-

temente presente em sua vida e em tudo o que o envolve: nas 

estações do ano, nas fases da lua, nos processos biológicos, no 

ambiente social. Enfim, desde o momento em que nasce, até a 

morte, o homem muda permanentemente, embora não se sinta 

muito à vontade diante de mudanças. Para Davis e Newstrom 

(1996), o homem sente que algo o inquieta ao perceber-se em 

mudança e, então, reage das mais diversas formas. 

Porém, a verdadeira mudança tem início no homem, é 

intrínseca a ele, a sua família, a sua casa. Nada se transforma 

da maneira que se pretende, tanto nas famílias, quanto nas 

organizações e no Estado, até que cada um mude de atitude e 

assuma sua parte na solução que se procura. Segundo Strebel 
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(1999, p.174), “o mundo odeia a mudança; no entanto, é a 

única coisa que gera o progresso”. 

No nível organizacional, esse assunto também é 

preocupante, visto que, segundo Kanaane (1995), o trabalho 

representa uma das formas de relação do homem com o meio 

no qual se insere, significando um fator de equilíbrio psicoló-

gico e de desenvolvimento, através do qual se tem acesso aos 

diferentes grupos existentes na sociedade; é uma fonte de 

realização pessoal, além de objeto de cidadania. 

Por essa razão, é preciso que se tenha cuidado com a 

implantação de mudanças nas organizações.  

 

 

2 Mudança Organizacional 

2.1 Aspectos conceituais 

 

O modelo de transformação organizacional presente em 

nossos dias é muito semelhante ao modelo da evolução huma-

na, o qual Neves (1996, p. 24) considera, “além do instinto de 

sobrevivência, sua adaptabilidade ao meio e o constante uso 

de suas capacidades”. 

É por esse motivo, pois, que as organizações deveriam 

levar em conta suas ações administrativas diante de mu-

danças, visto que podem causar nos indivíduos pressões e 

conflitos, provocando, em contrapartida, distúrbios e colapso 

em algum setor da organização. É bom lembrar, porém, que é 

quase sempre intenção das organizações tentar diminuir a 

rejeição à mudança.  

Segundo Vasconcelos et al. (2000, p. 4) programas de 

mudança organizacional impostos e de forma repentina, 

mesmo em nome do desenvolvimento econômico da empresa 

e visando ao rompimento “com o passado e com a história da 

organização, pode provocar uma crise identitária em alguns 
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grupos [...] e gerar fortes fenômenos de resistência organi-

zacional”. 

Todavia, as organizações, mesmo conhecendo esses 

problemas que possam advir de processos de mudanças, insis-

tem em se reestruturar para se manterem atuantes no mercado, 

pois, tendências indicam que empresas com um modelo de 

gestão tradicional não sobreviverão aos novos tempos. No 

entanto, querer mudar não é suficiente; é preciso saber mudar, 

e “o não conseguir mudar geralmente ocorre pela falta de 

consciência de fenômenos sutis que estão por trás do processo 

de mudança” (MOGGI e BURKHARD, 1999, p. 38). 

Wood et al. (1995) citando os autores abaixo, 

conceitua mudança organizacional, ressaltando os seguintes 

elementos principais: resposta a alterações do meio ambiente 

(March); mudanças que devem basear-se nas tradições e nos 

pontos fortes da organização (Kanter e March); argumentação 

sobre a necessidade de adequação da organização à realidade 

atual de desordem, instabilidade, desequilíbrio, característica 

de mudança acelerada (Prigogine e Stengers); entendimento 

de mudança organizacional como um evento psicológico 

complexo (Elliott); consideração de mudanças como necessa-

riamente acompanhadas pela quebra de paradigmas visando a 

vencer a inércia organizacional (Huey); alterações funda-

mentais no comportamento humano, nos padrões de trabalho e 

nos valores da organização (Herzog); processo e caracteri-

zação pelo princípio de melhoria contínua (Harari); inovações 

tecnológicas que levam a empresa a renovar suas práticas 

administrativas com a adoção de novas formas de trabalho 

(Brown). 

No entanto, neste trabalho, utilizaremos o conceito de 

Wood (1995, p.190), que considera mudança organizacional 

como “qualquer transformação de natureza estrutural, institu-

cional, estratégica, cultural, tecnológica, humana, ou de qual-
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quer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou 

no conjunto da organização”. 

Segundo Caldas e Wood (1999), historicamente se 

pode entender a evolução das mudanças organizacionais em 

quatro momentos: No primeiro momento, enfatizavam-se a 

estrutura e os processos formais da empresa: o que importava 

naquele momento era o funcionamento adequado de todas as 

peças de sua configuração mecanicista. 

Com a falência desse modelo, devido à impossibi-

lidade de gerenciamento das frequentes mudanças se desviou 

o foco para as pessoas e suas relações, surgindo, assim, o 

segundo momento, onde todas as atenções estavam ali volta-

das para o comportamento e o clima organizacional. Previa-se 

que, diminuindo-se os conflitos e administrando-se adequada-

mente as relações dos indivíduos, ter-se-ia, como resultado, 

um melhor desempenho das empresas. 

Posteriormente, passou-se a valorizar o ambiente como 

elemento central das mudanças, surgindo, dessa forma, o 

terceiro momento, onde o pressuposto básico era a adaptação 

da organização ao meio ambiente. Quanto mais adequada essa 

relação, melhor o desempenho da empresa.  

Num quarto momento, evidenciou-se a busca pela 

qualidade e produtividade. A ênfase agora era dada à disci-

plina e ao comprometimento com o trabalho. Essa abordagem 

partiu do pressuposto de que mudança organizacional não é 

um evento isolado, mas, sim, um processo de melhoria con-

tínua. 

A condução de um processo de mudança deve ser 

cuidadosamente planejada e deve levar em consideração sua 

amplitude e todas as variáveis organizacionais. Mudanças iso-

ladas, em áreas específicas, “levam ao desperdício de energia 

e trazem frustrações. Mudanças que ignoram o papel central 

das pessoas não se sustentam no médio e longo prazo” 

(WOOD, 1997, p. 103). 
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Quanto ao desenvolvimento das mudanças, Davis e 

Newstrom (1996) expõem que esse processo ocorre em três 

etapas: descongelamento, mudança e recongelamento. No 

primeiro devem-se deixar de lado velhas práticas e ideias para 

que outras novas possam ser aceitas e aprendidas. A mudança 

é a etapa do aprendizado de novas técnicas, práticas e ideias, 

para que os empregados possam pensar e agir de outra forma. 

Finalmente, o recongelamento concerne à incorporação à 

prática real do que de novo tem sido aprendido. 

Moggi e Burkhard (1999), de sua parte, apresentam 

uma evolução conceitual, envolvendo o homem na organi-

zação. Sendo assim, eles defendem quatro visões que têm 

orientado o tratamento das mudanças organizacionais:  

A visão tecno-mecanicista compara o homem com 

uma máquina, cujas bases estão no filósofo René Descartes 

(1596-1650), que afirma que as atividades dos músculos e 

tendões, bem como o processo da respiração e as sensações 

são explicados por conceitos mecânicos.  

A segunda visão, a nativista, refere-se à heredita-

riedade e à composição genética de uma pessoa, transmitida 

pelos pais. Relaciona-se com uma psicologia de instinto que 

minimiza o papel do ambiente na determinação do compor-

tamento das pessoas. 

Na visão behaviorista, representando a terceira visão, 

afirma-se que o conhecimento chega pelos sentidos e que o 

ambiente externo é o único fator determinante do indivíduo. 

Finalmente, a visão personalista ou psicologia humanista – 

preconiza que o indivíduo adulto determina seu próprio 

caminho e que há em cada indivíduo uma consciência que lhe 

permite significar e optar. Essa consciência autônoma e 

interna é a liberdade individual. Segundo Moggi e Burkhard 

(1999, p. 43) “todas essas visões são compartimentadas, limi-

tadoras da grandeza e da complexidade do ser humano, que 
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deve ser visto a partir de uma abordagem integrada e holís-

tica”.  

Para os autores, “o pensar, o sentir e o querer ou agir” 

são consideradas energias vitais, que permeiam a estrutura do 

eu, são básicas para a mudança organizacional e, quando 

harmonizadas, favorecem o processo nos níveis individuais e 

organizacionais. 

Consideram ainda Moggi e Burkhard (1999) que a 

energia do pensar encontra-se no nível da consciência, é 

benéfica, possui muitas qualidades, é transparente, lógica e 

estável. Já a energia do querer ou agir, considerada as forças 

da ação, representada pelo sistema locomotor humano, é 

complementar à energia do pensar. Por último, a energia do 

sentir é a responsável pela conexão entre o pensar e o querer. 

“Esta esfera nos coloca em contato com o mundo [...] e esta 

sempre atuando em polaridades entre simpatia e antipatia” 

(MOGGI E BURKHARD, 1999, p. 47). 

 

2.2 Mudança nas Organizações 

 

O processo de mudança nas organizações ocorre a 

partir das seguintes dimensões ou níveis qualitativos, segundo 

Moggi e Burkhard (1999): 

O nível da identidade ou dos dirigentes de carreira, 

que são responsáveis pela estratégia e pelos resultados das 

operações, determinam a identidade, o caráter ou a essência 

da empresa. Para esse nível, a urgência da mudança verifica-

se quando a empresa não tem respostas claras e sólidas para 

questões estratégicas do tipo: Por que estamos neste negócio? 

Quais são nossos valores? Nessa fase, pode-se pensar que a 

organização encontra-se em uma crise de identidade, conse-

quência da falta de visão estratégica.  

O segundo nível, o das pessoas ou das relações, revela 

o que acontece entre os participantes. A mudança faz-se ne-
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cessária, quando o clima organizacional torna-se inaceitável, 

quando há desmotivação, problemas de liderança. Nesse está-

gio, a organização encontra-se vivendo uma crise, pois são as 

pessoas que implementam as estratégias da empresa.  

No terceiro nível, o dos processos ou fluxos básicos de 

produção e comercialização de produtos e/ou serviços, a 

necessidade da mudança surge com a crise de resultados, ou 

seja, as operações rotineiras da empresa não geram resultados 

suficientes para suprir os recursos empregados nas operações 

e para pagar acionistas ou aplicar em expansão.  

Finalmente, o quarto nível, o dos recursos, é formado 

por terrenos, equipamentos. Aqui fica evidenciada a necessi-

dade da mudança, quando a organização encontra-se em situa-

ção crítica, precisando vender seus ativos para pagar dívidas. 

É a crise da liquidez, quando, na maioria das vezes, não é 

mais possível implementar mudanças. 

Segundo Davis e Newstrom (1996), o momento da 

implementação das mudanças fica sob a responsabilidade da 

gerência que assume o papel de agente desse processo. Porém, 

os que controlam o sucesso ou insucesso desse processo são 

os empregados, responsáveis pelo funcionamento da maior 

parte das mudanças organizacionais. 

Embora assumindo o papel de agente transformador do 

processo de mudança, a gerência enfrenta problemas críticos 

nesse encaminhamento. O primeiro deles reside na própria 

gerência, que, segundo Senge (1999, p. 20), mantém uma 

postura de comprometimento com as mudanças, enquanto elas 

não os atingem, ou seja, “somos ótimos em dar direções de 

mudança a terceiros, mas não tão bons em mudarmos a nós 

mesmos”. 

Outro problema apresentado consiste em se conseguir 

o comprometimento compartilhado dos indivíduos para a 

mudança, que, ainda segundo Senge (1999), isso só é possível 
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na medida em que se desenvolve a capacidade de se criar 

aspirações/desejos conjuntamente compartilhados.  

Senge (1999) afirma que, as pessoas só começam a 

discutir as questões ‘indiscutíveis’, quando começam a desen-

volver habilidades de reflexão e indagação que as permitam 

falar abertamente sobre questões complexas e conflitantes 

sem assumir uma atitude defensiva. 

Por outro lado, mudanças na organização podem signi-

ficar sentimentos de dissolução de aspectos elementares do 

indivíduo, que podem expressar, inclusive, a noção de perda 

ou perturbação de sua identidade. Segundo Caldas e Wood 

(1999, p. 263) “[...] construímos o que somos por meio do que 

fazemos”.  

Alguns autores defendem, ainda, que mudanças trau-

máticas dissolvem significados do eu individual e Caldas e 

Wood (1999, p. 264) afirmam, também, que “hoje, boa parte 

dos significados que construímos – sobre o mundo e sobre nós 

mesmos – tem uma organização ou um papel organizacional 

como referencial”. 

No Brasil, as organizações vêm passando por grandes 

transformações nas últimas décadas. Sentindo-se pressionadas 

pela abertura econômica do país e pelo aumento da concor-

rência internacional, empresas tomaram medidas de enxuga-

mento, outras – não preparadas para as mudanças – simples-

mente deixaram de existir e setores completos da economia 

passaram para empresas multinacionais. Entretanto, pratica-

mente nenhum cuidado foi tomado para que essas transfor-

mações não ficassem apenas na instância da estrutura formal 

das organizações, mas, que, medidas que alterassem os esque-

mas culturais vigentes fossem também implementadas e com-

partilhadas pelos membros das organizações. 

Na expectativa do enfrentamento desse ambiente 

crescentemente competitivo, Machado-da-Silva et al. (1998, 

p. 102) afirmam que: 



G e s t ã o  | 33 

 

As organizações sentem-se pressionadas a promover mudanças 

estratégicas, em ritmo cada vez mais acelerado. Nesse contexto, a 

mudança organizacional configura-se, não como fenômeno 

excepcional, mas como rotina, muitas vezes de difícil assimi-

lação, no universo organizacional. 

 

Segundo Moggi e Burkard (1999), as empresas brasi-

leiras, na tentativa de mudar, praticam sérios erros, ao empre-

gar conceitos externos ao nosso contexto cultural e organiza-

cional. Em sua opinião, técnicas japonesas ou americanas são 

utilizadas, sem maiores estudos da cultura organizacional. 

Algumas iniciativas, como Teoria Z, Análise Transacional, 

Orçamento Base Zero, Downsizing, CCG, Kaizen, Zero Defei-

to, KANBAN, 5s, Qualidade Total, ISO-9000, Neurolin-

guística, Reengenharia, dentre outras, não deixam de ter sua 

validade no processo de mudança. O problema é que, na 

maioria dos casos, elas são utilizadas sem uma visão integral 

do contexto organizacional. Segundo os autores acima cita-

dos, a busca de lugares definitivos de qualidade, produtivi-

dade e competitividade requerem uma profunda mudança 

cultural que envolve a empresa toda. 

A mudança organizacional ocorre, quando novos valo-

res e normas se incorporam ao contexto cultural da insti-

tuição. Segundo Fonseca et al. (1998, p. 114), 

  
As regras e os significados compartilhados no interior do 

contexto institucional da organização [...] dificultam a assimi-

lação de práticas emergentes em um contexto mais amplo, caso 

tais práticas não se coadunem com os valores vigentes. 

 

2.3 Resistência à mudança organizacional 

 

Segundo Alencar (1995, p. 7), vive-se, hoje, em uma 

época caracterizada por transformações tecnológicas, econô-

micas, sociais, políticas e culturais que deixam empresas 

nacionais e internacionais em um verdadeiro estado de urgên-
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cia, na busca de alternativas adequadas à nova situação emer-

gente. Para a referida autora:  
 

As soluções de que dispúnhamos para muitos problemas 

mostram-se, hoje, obsoletas e novos desafios surgem a cada 

momento. Diante desse quadro, a resistência à mudança é algo 

muito frequente, pois a mente humana, naturalmente, resiste a 

uma nova ideia  

 

Os novos tempos exigem ideias inovadoras e eficazes. 

Para algumas organizações, a adaptação a esse novo contexto 

é inevitável e, nesse processo, o grande desafio, segundo 

Gonçalves (1998, p. 16), “não é identificar a mudança à qual 

se ajustar, mas entender que as mudanças são variadas, diver-

sas das que já ocorreram e que frequentemente ocorrem si-

multaneamente”. É preciso compreender, também, que, tanto 

os indivíduos, como as organizações possuem tempo e velo-

cidade distintos uns dos outros, nas quais funcionam melhor 

no desenvolvimento do processo de mudança. Portanto, é 

preciso mais do que reconhecer a necessidade da mudança e 

querer implementá-la: “é indispensável planejar a mudança da 

forma mais adequada. 

As pessoas reagem diferentemente diante de uma 

mudança e o que determina essa reação, segundo Davis e 

Newstrom (1996) são os sentimentos que afloram no indi-

víduo, de maneiras diversas. Essas mudanças elas são causa-

das pela história de vida de cada um e por seu ambiente de 

trabalho. 

Para Judson (1980), qualquer mudança provoca três 

tipos de efeitos, nas pessoas nela envolvidas: efeitos de 

comportamento, psicológicos e sociais. Os primeiros são as 

alterações na forma de se executar o trabalho. Os efeitos 

psicológicos dizem respeito às mudanças na maneira de o 

indivíduo se relacionar com seu trabalho e à forma como o 

encara. Os efeitos sociais falam das alterações que acontecem 
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entre as pessoas envolvidas no trabalho, e na organização. 

Esses dois últimos efeitos, principalmente, provocam o surgi-

mento de incertezas e dúvidas na mente dos trabalhadores.  

Por outro lado, o ambiente de trabalho está repleto de 

mudanças que perturbam o sistema social vigente e obrigam 

os empregados a se ajustar à nova situação, através de uma 

postura de oposição ao novo proposto. Segundo Davis e 

Newstrom (1996, p.44), existem três tipos de resistência à 

mudança, que são: “a lógica, baseada em raciocínio lógico; a 

psicológica, fundada em emoções, sentimentos e atitudes e a 

sociológica, formada a partir de interesses e valores coleti-

vos”. 

Esclarecendo melhor essas reações e de acordo com os 

autores acima citados, a resistência lógica refere-se ao tempo 

e esforço empreendidos na adaptação à nova situação, a resis-

tência psicológica relaciona-se com as atitudes e sentimentos 

individuais do homem diante das alterações vigentes e, a re-

sistência sociológica surge dos interesses e valores coletivos. 

É importante que se ressalte o caráter lógico inserido nos três 

tipos de resistência, quando são considerados do ponto de 

vista individual e coletivo. 

Portanto, em situação de mudança, seja ela imposta, 

repentina, ou voltada para o desenvolvimento da organização, 

mesmo rompendo seu passado e sua história, pode aí se 

desencadear uma crise de identidade no âmbito individual e 

coletivo, gerando diferentes e fortes episódios de resistência 

capazes de comprometer toda e qualquer ação de adaptação ao 

novo ambiente. 

Para Figueiredo (1995, p. 13), é fundamental  

 
[...] que todas as pessoas sejam respeitadas e valorizadas, 

mantendo suas identidades e crescimento, tornando-se realmente 

integradas aos processos de mudança e desenvolvimento da 

empresa, não apenas em palavras, mas com atitudes concretas. 
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Nesse sentido, compreende-se que só há sucesso em 

processos de mudanças, quando o mesmo é centrado no de-

senvolvimento do indivíduo, que, na verdade, é o maior res-

ponsável pelas mudanças nas organizações. Para Freitas 

(1999, p. 52-53) “a história humana é uma história de 

mudanças”. 

Freitas (1999, p. 67) coloca também que “podemos 

pensar as mudanças como o próprio refazer-se histórico em 

embate entre as forças nela presentes”, expondo, ainda, com 

relação às mudanças organizacionais, que, “em toda parte 

vêem-se mudanças no universo do trabalho”. Diante desse 

contexto e tomado por um sentimento de perplexidade, o 

indivíduo sente-se um pouco perdido, ao tentar processar e 

digerir todas as mudanças que ocorrem em todos os aspectos 

de sua vida. 

Nessa perspectiva pode-se dizer com Davis e 

Newstrom (1996), que a resistência às mudanças é uma rea-

ção natural do ser humano diante de algo novo, desconhecido, 

que vai interferir em seu status quo estabelecido, consistindo 

em qualquer atitude do empregado para atrapalhar, atrasar e 

até impedir a implantação de uma modificação no trabalho  

A resistência à mudança é algo muito frequente no ser 

humano. A mente humana, segundo Alencar (1995, p. 7) “re-

siste a uma nova ideia, da mesma forma como nosso orga-

nismo enfrenta um elemento estranho, rejeitando-o com igual 

intensidade”. A grande questão das organizações seria, então, 

como facilitar o processo de adaptação dos indivíduos às mu-

danças. Daí sugere ainda Alencar (1995, p. 7) que a criati-

vidade é um recurso valioso de que dispomos e que necessita 

“ser mais cultivado, especialmente neste momento da história, 

em que a mudança e a incerteza parecem fazer parte ine-

vitável de nossa vida”. 

Mas, apesar de todas as resistências, e, principalmente, 

diante da realidade econômica e social em que se vive atual-
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mente, mudar torna-se uma necessidade imperiosa para o 

crescimento individual e organizacional. Nessa perspectiva, 

deve-se buscar a fonte de motivação individual para as 

alterações do cotidiano no trabalho. Nesse sentido, Davis e 

Newstrom (1996, p.43) colocam que “uma mudança pode ser 

um sucesso ou um problema, dependendo da habilidade com a 

qual foi gerenciada, para minimizar a resistência”. 

A partir da resistência, a gerência pode obter infor-

mações sobre o nível e a intensidade dos sentimentos e emo-

ções dos empregados, sobre a mudança, que ainda pode cola-

borar com a liberação das energias emocionais reprimidas, 

possibilitando a verbalização do que eles pensam sobre a 

mudança, viabilizando, dessa forma, um melhor entendimento 

sobre a mesma. 

Segundo Davis e Newstrom (1996), a resistência à 

mudança apresenta outro aspecto positivo, ajudando a se iden-

tificar áreas específicas com problemas, tornando possíveis 

medidas corretivas, inclusive referentes à minimização das 

resistências. 

Para Toscano et al. (1998), a mudança organizacional, 

na atualidade, tornou-se uma realidade inevitável. É im-

prescindível que as organizações se mantenham atuais com 

seu tempo, espaço e meio ambiente. Mudar exige tanto da 

organização como um todo, como dos indivíduos que a 

compõem, um grande esforço adaptativo, no sentido de se 

rever a cultura e os valores organizacionais. Nesse contexto, a 

resistência aparece como um mecanismo natural de defesa, 

tendo como função resguardar “o indivíduo de uma situação 

estressante, quando há a percepção de que mudar traz mais 

custos que benefícios” (TOSCANO, 1998, p. 85). 

Davis e Newstrom (1996) consideram que a partir da 

participação de todos é que se obtém o apoio dos empregados 

para as mudanças. As chances de serem aceitas são maiores, 

principalmente antes que elas ocorram, quando as pessoas, 
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por elas afetadas, reconhecem sua necessidade. Nesses casos, 

é possível, até mesmo, se prever e até se amenizar o 

surgimento de problemas decorrentes das dúvidas e incertezas 

do indivíduo diante das transformações nas organizações. 

Para isso, basta que o processo de mudança seja instaurado, 

tendo como prioridade a disseminação das informações e dos 

novos conhecimentos, bem como o respeito pela natureza da 

situação existente. 

A falta de informação ao longo do processo de um-

dança cria um bloqueio nos indivíduos e impede a parti-

cipação e a adesão dos que deveriam implementar a mudança. 

A comunicação deve ser prioridade na organização, princi-

palmente em processos de mudanças (DUCK, 1999). 

Atualmente, outro aspecto importante na dinâmica de 

mudanças organizacionais bruscas, principalmente naquelas 

referentes à tecnologia e modos de produção e vendas, envol-

ve o aspecto da educação, que passa a ser um elemento-chave 

para o indivíduo. Nesse momento, a identidade profissional 

do trabalhador também pode ser utilizada pela organização, 

como fonte de informação, com as mudanças, aumenta-se a 

necessidade de versatilidade e qualificação do indivíduo. 

Hoje, é fundamental manter-se um processo de aprendizagem 

contínua. Para Malvezzi (2000, p. 40) “o trabalhador ideal é 

aquele que se apropria da reconstrução de sua identidade [...] 

como um sujeito que transforma a si mesmo”. 

 

 

3 Identidade de pessoas 

 

3.1 Nível individual 

 

O uso do termo identidade tem suas raízes no pensa-

mento clássico, onde se faz presente na lógica, na álgebra e na 

filosofia. Se for tomada a lógica como exemplo, nota-se que o 
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princípio da identidade, um de seus axiomas, é usado para 

tentar provar que uma entidade é sempre idêntica a si mesma 

Caldas e Wood (1999). O uso do termo identidade, segundo o 

mesmo autor, está relacionado com a filosofia clássica, 

através do pensamento de Heráclito (séc. VI e V a.C.), que 

associou a noção de permanência, singularidade e unicidade à 

identidade, influenciando todas as gerações depois dele. 

Assim, ao longo dos tempos, a ideia de identidade foi 

ganhando novos significados e sua aplicação difundiu-se nas 

mais diversas áreas, com utilização tão diversificada que seu 

conceito original tornou-se, cada vez mais, generalizado e 

complexo. 

Em consequência, a relevância do estudo de identidade 

foi variando na trajetória do conhecimento humano, de acordo 

com a importância dada à individualidade e ao eu, nos 

diversos períodos históricos. Segundo Caldas e Wood (1999), 

inicialmente, o conceito de identidade estava restrito ao 

indivíduo como algo que o revelasse ou que fosse limitado a 

ele próprio. Posteriormente, com o processo de evolução da 

necessidade humana pela busca da identificação, chegou-se a 

relacionar a identidade individual com o trabalho e o aspecto 

cooperativo da atividade produtiva, gerando, a partir daí, um 

sentimento de satisfação pessoal e coletiva, comum ao grupo 

e ao indivíduo. 

Para Ciampa (1999), a primeira noção de identidade, 

oriunda da diferença e da igualdade, surge na família: o 

primeiro grupo social ao qual o indivíduo pertence. Esse 

grupo, de um lado, dá o nome (prenome) ao indivíduo, 

diferenciando-o de seus familiares; de outro, seu sobrenome, 

igualando-o aos demais membros de sua família.  

Segundo Caldas e Wood (1999), mais uma vez citado, 

foi no âmbito das ciências sociais, a partir da psicanálise, que 

surgiu a primeira noção de identidade individual, conceito que 

foi amplamente difundido por Erick Erikson citado por Caldas 
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e Wood (1999), que, em seus estudos sobre esse tema, criou e 

divulgou, nas ciências do comportamento, a expressão crise 

de identidade. Para esse estudioso, a visão psicanalítica de 

identidade individual relaciona-se com o sentido de unicidade 

e continuidade de um processo que ocorre no indivíduo, mas 

que recebe influência do meio e da cultura nos quais está 

inserido. 

Os estudos sobre identidade, no campo da psicologia, 

levam a crer que ela é gerada pela socialização e garantida 

pela individualização (JACQUES, 1999). Hoje, contudo, 

muitas áreas do conhecimento, além das Ciências Sociais, 

investem no conceito de identidade, aplicando-o a outros 

objetos de investigação, como grupos sociais, humanidade, 

nações, organizações.  

Vê-se, portanto que cada área científica, cada escola, 

se apropria da ideia de identidade, a sua maneira, procurando 

conceituá-la de acordo com os interesses e objetivos daquele 

campo de estudo. Dessa forma, identidade possui concei-

tuações distintas, dependendo do campo em que se trabalha: 

nas ciências sociais, na antropologia, na análise das organi-

zações, na psicologia. 

Para Caldas e Wood (1999) o quadro conceitual de 

identidade tem como base duas dimensões: a do objeto focal, 

que se refere à diferenciação do objeto sobre o qual está sendo 

utilizado o conceito, e aí, as abordagens podem enfocar o 

grupo, o indivíduo, a organização, a nação. Convém, porém, 

ressaltar que, nessa dimensão, os objetos não possuem com-

pleta independência, ou seja, há entre eles interpenetrações e 

influência recíproca.  

A segunda dimensão, a da observação, indica que a 

identidade, seja qual for o objeto, pode ser estudada, interna e 

externamente, através de quatro níveis de observação: iden-

tidade interior ou self (o eu e não eu de cada um), compor-

tamento (a expressão exterior da pessoa), imagem (a noção 
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que os outros têm do que a pessoa é) e autopercepção 

(percepção que a pessoa tem de si mesma).  

Segundo Caldas (1999, p. 265), “[...] objetos e expe-

riências que mediam nossas relações com o mundo”. Ajudam-

nos “a sustentar nosso sentido de identidade, a reforçar o que 

somos, como nos situamos no mundo e os laços fundamentais 

que temos com a nossa realidade”. 

Para Caldas e Wood (1999), identidade é concebida 

como um atributo sociocognitivo, ou seja, não é algo exclu-

sivo e inato ao indivíduo, uma vez que, o grupo, a organi-

zação e a humanidade também a possuem, passando ela a ser 

vista reflexivamente como o indivíduo vê a si mesmo. A iden-

tidade é compreendida por esses autores, como uma classi-

ficação do self (o que identifica a pessoa como única) e 

expressa pelo indivíduo como reconhecidamente diferente dos 

demais e como similar a membros de uma mesma classe. Ela 

é entendida, também, como algo central, distintivo e dura-

douro e questionado, quando se pretende associá-la à confi-

guração das organizações. 

É interessante, ainda, considerar que, segundo George 

Mead citado por Jaques (1999), na tradição dos interacionistas 

simbólicos, observa-se que o self é considerado um produto 

da interação social, caso em que a pessoa somente poderia se 

conhecer a partir de sua interação com outras pessoas. Dessa 

forma, segundo ainda o mesmo autor, existe uma variedade de 

selfs, pois dentro de um grupo social há uma diversidade de 

opiniões que podem influenciar um de seus membros em sua 

maneira de ser e de ver a si mesmo.  

Portanto, “a formação da identidade individual”, de 

acordo com Caldas (1999, p. 269) “é um processo pelo qual a 

pessoa faz sentido de seu eu, moldando socialmente a noção 

que tem de si mesma (ou seja, seu self-concept)”. 

A caminhada humana é um processo constante de 

mudanças e a identidade individual já foi definida e redefinida 
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à luz da visão do homem e da cultura de cada época. Hoje, 

segundo Caldas e Wood (1999, p.127),  

 
[...] a identidade individual é vista como um cabide de 

personagens, um vazio preenchido pelo bombardeio de imagens 

produzidas pela cultura. [...] Não é mais vista como uma entidade 

autônoma, estática e duradoura, mas como um processo em 

construção, uma atividade humana, [...] socializadora do indi-

víduo, por meio da interação simbólica com o seu meio.  

 

Ainda para Caldas e Wood (1999), a visão psica-

nalítica de identidade individual está relacionada com o senti-

do de unicidade e continuidade de um processo que ocorre no 

indivíduo, mas que recebe influências do meio e da cultura 

nos quais está inserido. No campo da Psicologia Social, a 

identidade é concebida como um fenômeno social derivado 

dos significados que a pessoa atribui a sua interação com os 

vários grupos sociais no decorrer de sua vida.  

No entender de Jacques (1999, p.163), é “do contexto 

histórico e social em que o homem vive que decorrem as 

possibilidades e impossibilidades, os modos e alternativas de 

sua identidade”. Porém, o indivíduo tem um papel ativo nesse 

processo, tanto na construção desse contexto a partir de sua 

interação, como em sua adaptação. Dessa forma, a identidade 

se configura como determinada e determinante: o indivíduo 

revela-se, ao mesmo tempo, personagem e autor de uma 

história em que ele, ao mesmo tempo, vai construindo e é por 

ela construído.  

A identidade é, portanto, um fenômeno que deriva da 

relação entre o indivíduo e a sociedade, e deve ser definida 

pelo grupo ao qual ele pertence. Os processos sociais impli-

cados na formação e conservação da identidade são segundo 

Berger e Luckmann (1985), determinados pela estrutura so-

cial. É, entretanto, no âmbito social que podem ser compre-

endidas as relações de interdependência entre os homens e 

entre esses e o trabalho que desenvolvem. 
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Ciampa (1998) reconhece a identidade como algo 

estático, num primeiro momento, definindo o ser, através de 

seu nome próprio que, de sua parte, confirma e valida a 

identidade desse mesmo ser. A partir daí, o autor demonstra o 

dinamismo do processo na produção da identidade: quando 

nomeados, ao nascerem, os indivíduos são determinados por 

alguém. Em seguida, a partir do momento em que se adquire 

consciência, eles são capazes de refletir e de se identificar 

com aquele nome, momento em que, diz-se que se assumiu 

uma identidade. Assim, a identidade que antes se apresentava 

estática, na visão daquele autor, assume a forma de um nome 

e passa a adotar várias outras formas de ser, como papeis.  

O autor acima descrito conceitua papel como uma 

atividade padronizada previamente e coloca o desempenho 

dos papeis como de fundamental importância para o reconhe-

cimento social do indivíduo, embora seja a forma personagem 

a que melhor expressa a generalidade do papel. Segundo o 

mesmo, “a identidade então assume a forma personagem, 

ainda que esta seja chamada pelo nome próprio, por um 

apelido, por um papel etc” (CIAMPA, 1998, p.134). 

Progressivamente, novos papeis entram em cena, 

novas personagens vão sendo construídas, elas próprias vão 

constituindo outras e, assim, sucessivamente, criando um uni-

verso de significados. No entanto, essas personagens, por 

serem várias, umas podem perecer, outras permanecer por 

mais tempo; umas podem conviver com as outras pacifi-

camente por períodos maiores e outras, ainda, se transformar.  

Essa ideia de transformação lembra o caráter de 

metamorfose da identidade, colocada por Ciampa (1998), 

quando defende que a identidade não fica estática, pois a 

própria realidade é movimento, transformação; uma dialética 

que permite no desvelamento das identidades. Portanto, 

segundo ainda o mesmo autor (p.146), “é pela prática trans-

formadora de si e do mundo que nos aproximamos da 
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identidade metamorfose, como a unidade da atividade, da 

consciência e da identidade”. 

Ainda, para Ciampa (1998, p. 156-157), há uma 

preocupação em se contextualizar a identidade pessoal com a 

história do indivíduo: “Uma identidade nos aparece como a 

articulação de várias personagens, articulação de igualdades e 

diferenças, constituindo e constituída por uma história pes-

soal”. Essa articulação possibilita se compreender identidade 

como uma relação entre indivíduos, onde as diferenças e 

igualdades de um servem de padrão para identificar o outro e 

vice-versa. O conhecimento de si é dado pelo reconhecimento 

do outro, através da história, normas, interesses, tradições de 

determinado grupo social do qual o indivíduo faz parte e das 

relações que seus membros estabelecem entre si e com o meio 

ambiente, a partir do agir, da vivência, do sentir, do trabalho 

de cada personagem do grupo. 

Esse mesmo autor afirma, ainda, que a ideia central, 

nesse contexto, é de que a categoria social onde o indivíduo 

está inserido e à qual ele sente pertencer, compõe uma defi-

nição de quem ele é de acordo com as características desse 

grupo social. São essas características que determinam o 

como pensar, o como agir, o como sentir das pessoas.  

Por outro lado, independentemente do nível de parti-

cipação do indivíduo, o mesmo é capaz de avaliar seu desem-

penho, diante daquele grupo, comparando-se com outros 

membros que desenvolvam o mesmo papel. E aí, da natureza 

das relações entre os indivíduos do próprio grupo surgem 

sentimentos de insatisfação ou satisfação que vão afetar a 

estabilidade, a legitimidade e a harmonia das relações dentro 

do grupo, criando-se perspectivas de mudanças daquela situa-

ção social, repercutindo em novos comportamentos que bus-

quem uma nova situação, uma nova identidade social, que 

proporcione ao indivíduo sua auto-realização.  
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Assim, percebe-se que o indivíduo forma sua iden-

tidade, a partir de vários dados culturais, criados e transmi-

tidos por seus antepassados, como também por sua própria 

participação nas relações acima descritas. 

Da mesma forma, Pinto (2000) acredita que a cons-

trução da identidade pode ser compreendida como um proces-

so dinâmico, onde as interferências das estruturas sociais e do 

próprio indivíduo são determinantes para sua fixação e manu-

tenção, ao mesmo tempo em que as modificações dessas es-

truturas, a evolução cultural e tecnológica também promovem 

sua transformação, colocando, dessa forma, o indivíduo frente 

a um surpreendente processo de mudança de identidade.  

Na verdade, há uma diversidade de identidades que 

assumem diferentes papéis e essa situação é permanentemente 

modificada, em função dos movimentos dos sistemas culturais 

e históricos em que vive o indivíduo. Nesse sentido, há várias 

identidades em um só indivíduo e, dependendo do contexto 

social em que vive, uma delas predomina sobre as demais. 

Essa ideia de predominância de uma sobre as outras, e, em 

especial da identidade pessoal, decorre do conceito de iden-

tidade preponderante de Habermas citado por Pinto (2000). É 

com esse pensamento que surge a ideia da identidade, deter-

minada pelo desempenho dos diversos papéis. Dessa forma, 

há uma hierarquização de papéis, onde existiriam papéis mais 

preponderantes do que outros. 

 

3.2 Nível profissional 

 

Segundo Malvezzi (2000), em uma dita sociedade 

tradicional, não há pressões para mudanças na identidade pro-

fissional dos indivíduos, pois lá os ambientes organizacionais 

são estáveis, os papéis sociais e profissionais encontram-se 

bem definidos e as relações entre indivíduo e empresa 

mantêm-se em equilíbrio. No entanto, nas condições impostas 
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pelo atual momento histórico, de instabilidade das relações de 

trabalho e de globalização dos mercados, a construção da 

identidade profissional requer do indivíduo uma postura muito 

mais ativa do que passiva: que seja capaz de adaptar-se a 

situações ambíguas e incertas, que tenha habilidades diversas, 

facilidade de comunicação e compromisso com os resultados.  

Para Ciampa (1998, p.127), cada indivíduo encarna as 

relações sociais, configurando uma identidade pessoal. Assim, 

 
Uma história de vida. Um projeto de vida. [...]. Para este autor, 

“uma identidade concretiza uma política, dá corpo a uma ideo-

logia. No seu conjunto, as identidades constituem a sociedade, ao 

mesmo tempo em que são constituídas, cada uma, por ela. 

 

A identidade, dessa forma, passa a ser compreendida, 

sobretudo, como uma questão social, de onde vem a ideia, 

universalmente aceita entre os estudiosos da área, de que a 

identidade ocorre na relação dialética eu/outro. O desenvol-

vimento de um projeto de vida depende das possibilidades e 

impossibilidades de concretização dos significados impor-

tantes para aquela identidade e das condições subjetivas e 

objetivas que propiciem a sua realização. Para isso é neces-

sário trabalhar, transformar possibilidade em realidade. Nes-

sa perspectiva, Ciampa (1998, p. 201) coloca que “o homem é 

desejo, o homem é trabalho”. 

Na sociedade em que hoje se vive, o trabalho tem um 

significado muito profundo. A entrada no mercado de trabalho 

geralmente define um destino, sedimenta a vida de uma 

pessoa. É, portanto, um elemento forte na formação de uma 

identidade. Hoje, a busca do indivíduo por uma identidade no 

trabalho, diante das mudanças sociais, culturais, econômicas 

num mundo globalizado e competitivo, perpassa uma infin-

dável luta interna, em que fatores intrínsecos e extrínsecos 

interferem, exigindo novos comportamentos que permitam 

uma flexibilidade capaz de conduzir o indivíduo a um per-
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manente processo de se reinventar, levando-o a desempenhar 

diferentes papéis (CIAMPA, 1998). 

Segundo Bergamini (1992), é no desenvolvimento de 

uma atividade laboral que o homem encontra sua realização, 

podendo estar aí, então, sua vocação natural. Quando isso não 

ocorre no âmbito do trabalho, na família ou na atividade 

escolar, é possível que esteja havendo uma inadequação pes-

soal, estado que tem levado o homem contemporâneo a convi-

ver, com maior frequência, com momentos de angústia e an-

siedade que provocam nele baixos sentimentos de auto-

estima, por se sentir menor, diante dos outros e de si mesmo. 

De acordo, ainda, com Ciampa (1998, p. 137) 

 
O comportamento de uma pessoa que não chegou a lograr 

verdadeiro ajustamento, mais conhecida como “pessoa proble-

ma”, não é simplesmente o resultado do meio em que vive ou da 

época que atravessa. Há sempre uma razão individual, ligada à 

história de vida da própria pessoa, que representa parte dos seus 

padrões ou formas de ajustamento aos problemas ou situações 

difíceis que precisou enfrentar. 

 

Ainda para Bergamini (1992), na fase adulta, grande 

parte dos problemas individuais está relacionada com o signi-

ficado do trabalho. Para a mesma autora, ainda, as variáveis 

que afetam o comportamento do indivíduo dependem do 

sucesso ou insucesso na formação de vínculos interpessoais, 

da identificação com o trabalho e do papel profissional que 

desempenha, tornando, para ele, a atividade laboral uma fonte 

de alegria ou de sofrimento, podendo, inclusive ser um pode-

roso determinante das oscilações de seus sentimentos de auto-

estima. 

Segundo Malvezzi (2000), num ambiente de trabalho, 

onde as condições são estáveis e os papeis e estruturas se 

caracterizam pela estabilidade, o empenho dos indivíduos se 

restringe a reproduzir e manter as características exigidas 

pelos papéis sociais e profissionais já estabelecidos. Nesses 
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espaços laborais, as atividades são previsíveis e as relações 

entre os indivíduos dependem basicamente da manutenção de 

suas identidades. 

Para Ciampa citado por Malvezzi (2000, p.140), “a 

identidade profissional é o problema contido na resposta da 

questão: ‘quem sou eu como trabalhador’ ou, ‘que sorte de 

trabalhador sou eu’? Responder a essas questões revela o que 

é semelhante e diferente no indivíduo, com referência a si 

mesmo, ao ambiente e aos outros, enquanto trabalhador. Des-

sa forma, a identidade é compreendida a partir da construção 

dos movimentos do próprio indivíduo e dos outros, dentro da 

relação eu/outro, considerando-se os âmbitos: histórico, geo-

gráfico, social, biológico, profissional, psicológico, político, 

que interagem num determinado contexto histórico. Assim, “a 

identidade profissional funciona como a construção ontoló-

gica do indivíduo, através da qual este se apresenta para o 

mundo”  

A identidade profissional, assim compreendida, repre-

senta o conjunto da potencialidade produtiva do indivíduo, 

sua bagagem pessoal, tudo o que o valoriza enquanto ser 

produtivo. Revela, ainda, a capacidade que os indivíduos 

possuem de controle sobre sua mobilidade profissional, ou 

seja, aquilo que os diferencia dos demais e que incentiva os 

outros a se unirem a ele. Para Malvezzi (2000, p. 141-142), “a 

identidade profissional emerge como um capital que o indi-

víduo não herda de pessoa alguma”. Consiste, então, num 

permanente construir-se num trabalho sem fim, num “contí-

nuo desafio alimentado pelos movimentos da pessoa e dos 

outros”. 

Esse processo de tornar-se competente, numa situação 

particular, ou seja, numa organização, implica a renovação 

permanente do potencial de recursos do indivíduo, que o 

habilita a estabelecer relações entre as pessoas e o meio, 
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capacitando-o para produzir, estimular ou alterar seu envol-

vimento profissional numa organização. 

 

 

4 Mudança organizacional e identidade profissional 

 

As consequências da mudança organizacional na 

identidade profissional dos indivíduos decorrem, não só em 

função de sua circunstância particular, mas, principalmente, 

do significado do trabalho para cada um, o que deve repre-

sentar, portanto, um fator de harmonia, equilíbrio e cresci-

mento. A partir dele, pode-lhes ser assegurado sua inserção 

nos diversos espaços, setores e grupos existentes na comu-

nidade na qual ele está inserido (KANAANE, 1995).  

Nesse contexto, foi utilizado, aqui, um estudo feito por 

Caldas (1999) sobre Demissão, para se fazer um paralelo das 

consequências da mudança organizacional na vida das pessoas 

envolvidas. Nesse trabalho, o citado autor analisa os efeitos da 

perda do emprego para o indivíduo, o significado do trabalho 

para seu equilíbrio, suas reações diante do desemprego e as 

repercussões de tudo isso, no âmbito psicológico, profissional 

e social.  

Segundo Caldas (1999), a mudança organizacional tem 

forte tendência a ser nociva para as pessoas. A maioria delas, 

que enfrenta esse tipo de processo, sofre reflexos negativos 

das mais diversas ordens: no nível individual, as pessoas 

sofrem efeitos emocionais, psicológicos, físicos, comporta-

mentais e familiares; no nível profissional, os efeitos são 

econômicos e profissionais; no nível social, os efeitos são 

propriamente sociais. 

A reação dos indivíduos diante da mudança organi-

zacional não é única nem uniforme. Pessoas em circunstâncias 

e características diferentes reagem de forma e intensidade 

distintas, diante da experiência da mudança vivida e de seus 
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efeitos, que podem ser atenuados ou agravados, dependendo 

do conjunto de fatores da própria pessoa e da organização. 

No entender de Kanaane (1995), as organizações po-

dem apresentar-se como ambientes de integração, propício ao 

crescimento das pessoas que nelas trabalham ou podem, ao 

contrário, colocar-se como elemento desagregador e mani-

pulador, provocando consequências profundas em sua identi-

dade, em sua forma de ser, pensar, agir, e no ambiente organi-

zacional, aflorando comportamentos inadequados, tanto no 

nível individual, como no grupo. 

Segundo, ainda, Kanaane (1995), as relações de 

trabalho implicam uma dinâmica de poder caracterizada pela 

divisão do sistema produtivo do trabalho, oriundo de um 

contexto social, também estratificado.  

O poder é uma variável tende a alterar profundamente 

os seres humanos, uma vez que o exercício do poder “ativa as 

fantasias imaginárias, como o medo do fracasso, medos asso-

ciados ao sucesso, desejo de ser excepcional, desejo de criar 

‘seu universo’, desejo de status, de ser admirado, reconhecido 

etc” (KANAANE, 1995, p. 47).  

O clima organizacional é, portanto, decisivo na 

construção da saúde mental dos indivíduos, de sua identidade 

e da própria identidade da organização, como também, das 

relações mantidas com o meio ambiente. 

Outro aspecto na construção da identidade e que se 

refere às interações entre o comportamento humano e a 

organização, diz respeito à questão do espaço de trabalho. O 

espaço, de acordo com Chanlat (1996), revela a forma como o 

trabalhador aceita, utiliza, investe ou rejeita seu trabalho, 

sendo, portanto, a organização o lugar em que a pessoa explo-

ra, constrói, cria, adapta e habita, visando a concretizar seus 

objetivos.  

Desse modo, o espaço é valorizado como um ponto de 

ligação a partir do qual ele tenta recriar uma parte de sua 
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identidade. Segundo Chanlat (1996, p. 95) “o espaço pessoal 

fundamenta o desenvolvimento da identidade individual e 

social”. Um espaço de trabalho é também “um espaço pessoal 

que exprime a identidade de um indivíduo e seu estatuto no 

interior da organização”. Na partilha de um mesmo espaço de 

trabalho, seus ocupantes adquirem conhecimentos e viven-

ciam experiências comuns, permitindo-lhes a criação de laços 

de confiança mútua.  

Para o citado autor, todo espaço organizacional deter-

mina, de algum modo, a identidade pessoal e social, represen-

tando, assim, o lugar ao mesmo tempo da sobrevida biológica 

e da existência psicológica do indivíduo. 

As pessoas, em suas relações de trabalho, manifestam 

diferentes graus de insatisfação, decorrentes de desajustes e 

conflitos entre elas e o resultado de seu trabalho. Essas 

insatisfações repercutem no âmbito individual, profissional e 

social.  

De acordo com Caldas (1999), o indivíduo constrói 

significados e relacionamentos primários entre ele e a organi-

zação, onde são estabelecidos verdadeiros contratos psicoló-

gicos, ficando definido, de forma implícita, o que cabe a cada 

parte. Do lado da organização, quando há uma quebra desse 

contrato devido a mudanças e não se permite a devida partici-

pação do empregado nesse processo, as consequências e 

reações do indivíduo são, a princípio, traumáticas. Percebe-se, 

pois, que a desestabilização desse vínculo e a dissolução ou 

mudança de significados podem afetar seriamente a noção de 

identidade ou coesão psíquica desse indivíduo. 

Para Pagès citado por Caldas (1999, p. 267), a orga-

nização envolve o indivíduo em “um complexo sistema de 

dominação e dependência psicológica”, ao mesmo tempo em 

que, por outro lado, “o indivíduo deixa-se controlar pela 

organização, que passa a deter o domínio sobre sua esfera 

psíquica”. Essa dinâmica sugere que as pessoas resistam às 
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mudanças, muito mais por um misto de inércia individual e 

paternalismo organizacional, do que pelos reais aspectos 

negativos que aquelas mudanças possam trazer.  

Segundo Caldas (1999), a mudança organizacional, 

dependendo da forma como é conduzida, pode aflorar no 

indivíduo o sentimento de perda da estabilidade emocional e 

de todas as dimensões imaginárias e reais de sua ligação psí-

quica com a organização. A importância que o trabalho/ 

emprego tem na construção e na manutenção da identidade do 

indivíduo, quer seja no âmbito psicológico (individual) 

profissional ou social, é fortemente condicionada ao conceito 

que as pessoas fazem de si mesmas. Da mesma forma, a mu-

dança organizacional pode afetar, tanto a imagem da pessoa, 

quanto à percepção que ela tem de sua imagem externa. Daí, a 

tendência natural do ser humano de resistir a mudanças, isto é, 

aos custos psíquicos que as acompanham. 

Quanto ao impacto da mudança organizacional rela-

cionado com o aspecto profissional do indivíduo, Kanaane 

(1995) expressa que o descompromisso do trabalhador com o 

resultado de seu trabalho é decorrente de sua limitada partici-

pação nos processos produtivos, criando, inclusive, impedi-

mentos que refletem, tanto no âmbito individual como grupal. 

Na perspectiva de minimizar os conflitos oriundos 

desse modelo que fatalmente repercute na identidade indivi-

dual e principalmente profissional das pessoas, as organiza-

ções vêm experimentando novas formas de organização do 

trabalho, onde é dada ênfase à criação de grupos de trabalho 

que implementem modelos participativos que visem ao envol-

vimento e ao comprometimento das pessoas com a atividade 

que está sendo desenvolvida por elas.  

Segundo Kanaane (1995, p. 31), “no interjogo de papéis 

sociais, emergem como ponta de um iceberg, os papéis pro-

fissionais, que reúnem entre si, o conjunto de representações 
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sociais que o indivíduo elabora sobre si mesmo e sobre o 

trabalho que realiza”.  

Nesse sentido, entende-se que papéis profissionais 

representam o conjunto de atribuições assumidas pelo indiví-

duo, num determinado contexto, e que contribuem para a 

composição de sua identidade profissional. 

Nessa perspectiva, compreende-se a importância do 

referencial profissional no aspecto psíquico da pessoa. De 

acordo com Caldas (1999), quando se questiona sobre al-

guém, a resposta mais adequada tem como referência, um 

papel e uma organização. Portanto, tanto o emprego, como a 

profissão podem dar ao indivíduo uma identidade. Caldas 

(1999, p. 264) afirma “que não há como desassociar o desen-

volvimento adulto separado da vida ocupacional”, explicando, 

ainda, que, quando o indivíduo perde involuntariamente seu 

papel profissional, significados básicos de sua psique como 

sua noção de identidade, pode ser irremediavelmente afetada. 

O impacto na identidade pode ser maior ou menor, depen-

dendo de “quanto mais centrais forem os atributos que a 

pessoa perceba estar perdendo”.  

Para Caldas e Wood (1999), quando essas perdas 

acima descritas ocorrem em contextos de mudanças organi-

zacionais amplas e complexas, desencadeiam transformações 

que provocam questionamentos e reconceituações que vão, 

desde o nível organizacional, onde se encontra a identidade 

profissional, até o nível individual. 

De acordo com Malvezzi (2000, p. 139), percebe-se, 

ainda, que o indivíduo sofre na afirmação de sua identidade 

profissional, por sentir-se em permanente desafio de rein-

ventar a si mesmo diante das mudanças organizacionais, bem 

como diante da situação de incerteza no atual mundo globa-

lizado. Para o autor o indivíduo “sofre ao mesmo tempo, 

desindividualização e individualização”. 
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A desindividualização ocorre quando o indivíduo 

encontra-se fragilizado e impotente, diante das mudanças 

organizacionais, deixando-o sem opção, a não ser a de reagir. 

A individualização acontece, quando, agindo a partir de sua 

competência e habilidades, o indivíduo cria sua história 

pessoal na construção de sua identidade profissional dentro da 

organização. Ainda segundo Malvezzi (2000, p. 139), “esses 

dois aspectos colocam a identidade profissional como fator 

crucial do crescimento profissional”. 

O comportamento social do indivíduo encontra-se 

intrinsecamente relacionado com a organização a que perten-

ce. Esse apego, segundo Caldas (1999), deve-se à necessidade 

do ser humano de aliar-se psiquicamente a algo mais poderoso 

e duradouro que ele. Esse comportamento explica-se, por um 

lado, por sentir-se o indivíduo mais seguro diante das mu-

danças organizacionais, assumindo, assim, os códigos cultu-

rais da organização como seus. Por outro lado, serve, também, 

para atenuar seus medos diante da realidade de sua finitude. 

Na busca de algo que amenize seus receios e insegu-

ranças diante da possibilidade da mudança organizacional, o 

indivíduo acaba identificando-se profundamente com a orga-

nização e, na medida em que mergulha em seus trabalhos, 

seus papéis sociais são definidos, a partir da realidade orga-

nizacional.  

Segundo Caldas (1999, p. 268), o indivíduo é tanto um 

ser psicológico quanto um ser social. “Uma visão mais psicos-

social da identidade assume que a identidade das pessoas não 

é definida unicamente por um caráter central, mas, também, 

pelos papéis sociais que desempenham”. 

Caldas (1999) afirma, ainda, que, tomando por base 

essa visão, um dos papéis sociais desenvolvidos pelo indi-

víduo que mais repercute em seu autoconceito, refere-se a sua 

identidade profissional, pois, para muitas pessoas, o emprego 

e a organização contribuem com importantes dimensões para 
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a construção desse auto-conceito, uma vez que, atualmente, o 

status social da pessoa é representado, principalmente, pelo 

seu status empregatício. 

Nesse sentido, compreende-se o trabalho como fonte 

de identidade, tanto no nível individual, como profissional. 

Segundo Codo (1999, p. 139), “as relações de trabalho deter-

minam o seu comportamento, suas expectativas, seus projetos 

para o futuro, sua linguagem, seu afeto”. Consequentemente, 

a problemática da mudança organizacional, ou seja, a mu-

dança no trabalho pode conduzir o indivíduo ao sofrimento, 

ao sentimento de ansiedade, à angústia, à perda da auto-

estima, à desmotivação para o trabalho e outros sentimentos. 

Até certo ponto, parece que todos têm medo de se 

expor, de cometer erros, de perder o status quo adquirido. 

Daí, a reação natural à mudança organizacional, algo que 

pode colocar em risco a estabilidade emocional e profissional 

da pessoa, inclusive atingir diretamente sua identidade. 

O momento atual, de intensas transformações sociais, 

econômicas, tecnológicas e políticas estimulam as alterações 

no significado do trabalho para o indivíduo. Nesse sentido, 

surgem novas atitudes e valores relativos ao trabalho. Pode 

crescer, no homem, desejos de maior autonomia, participação, 

trabalho significativo, envolvimento nas decisões, reconhe-

cimento, segurança, relação de confiança e solidariedade, que, 

quando não são devidamente atendidos, repercutem direta-

mente na identidade individual e profissional da pessoa 

(BASTOS et al., 1995). 

Desse modo, segundo Freitas (1999, p. 71), os efeitos 

que o indivíduo sofre num processo de mudanças  

 
[...] manifestam-se em seu comportamento diário, em sua atitude 

diante da vida, na esperança que ele tem ou não no futuro, no 

sentimento de autoconfiança que ele pode ou não exibir para si 

mesmo e para os outros. 
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5 Considerações finais 
 

O impacto da mudança organizacional no indivíduo, 

principalmente quando não bem conduzida, atinge direta-

mente sua identidade, tanto no nível individual, como no 

profissional e reflete a ausência de preocupação com o futuro 

mostrando uma força de trabalho desprovida de autodetermi-

nação, autonomia, capacidade de planejamento e senso de 

direção. 

Esses fatores podem levar o indivíduo a uma perda de 

identidade, por mudanças e, nesse estágio, tanto o espaço, 

quanto ao clima organizacional entram em desarmonia, pro-

vocando no mesmo, desequilíbrio e desordens de sentimentos 

que podem abalar sua estrutura psicológica. Evidentemente 

cada pessoa percebe diferentemente esse processo e, em con-

sequência, possui expectativas distintas dessa dinâmica. 

Piccinini e Jotz (1999) consideram que a mudança 

organizacional pode trazer um melhor relacionamento com a 

chefia. Outros autores, como Sá e Lemoine (1999), acreditam 

que, com a mudança organizacional, há uma quebra da con-

fiança nas relações interpessoais, impedindo ou mesmo difi-

cultando o desenvolvimento de relacionamentos mais in-

tensos de amizade, confiança e solidariedade entre os indi-

víduos, dentro da organização, enquanto Robbins (1997) com-

preende que a auto-estima é a variável mais atingida nesse 

processo de mudança organizacional, repercutindo diretamen-

te na identidade das pessoas e em sua expectativa de sucesso. 
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1 Introdução 

 

Baseado em diferentes áreas do conhecimento das 

ciências sociais, como filosofia, sociologia e antropologia, o 

propósito do presente estudo é fazer um levantamento teórico 

que auxilie os estudos mercadológicos a obter melhor com-

preensão da relação existente entre o papel do consumo e o 

gerenciamento de impressões corporais no processo de cons-

trução das identidades individual e coletiva dos sujeitos na 

sociedade contemporânea.  

A noção de que, nos dias atuais, as pessoas definem a 

si mesmas através das mensagens transmitidas aos outros por 

meio da posse de bens e realização de práticas sociais, cujo 

objetivo é manipular e gerenciar aparências de forma a criar e 
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sustentar os projetos de identidade ganha mais realce a cada 

dia, em grande parte, pela conversão de uma ordem segura de 

valores e posições sociais, antes oferecidas pelas sociedades 

tradicionais, que é então substituída por uma variedade de 

papéis sociais, valores e simbolismos que produzem e mantêm 

a identidade dos indivíduos, reforçando a cultura de consumo 

como integrante essencial de tal conjectura social.  

Tal articulação acontece por uma série de fatores que é 

discutida ao longo do trabalho e que perpassa principalmente 

pelo fato de o indivíduo ser o responsável pela criação de seu 

próprio “eu”, sendo que, para sustentar seu projeto contínuo 

de construção de identidade, busca nos objetos de consumo a 

legitimação de sua individualidade, de sua diferenciação e 

pertencimento, utilizando-se da alteridade como processo 

cognitivo capaz de possibilitar coerência interna e externa.  

Devido ao fato de a identidade se apresentar de forma 

abstrata e de difícil mensuração, alguns aspectos parciais da 

mesma podem ser agrupados como maneira de identificá-la, 

portanto optou-se pelo recorte da idealização do corpo e da 

imagem corporal no mapeamento parcial do projeto de auto-

identidade buscando discutir então a relação existente entre 

corpo e cultura de consumo.  

Estudos apontam que há uma tendência de que o corpo 

se torne cada vez mais central para o sentimento pessoal de 

auto-identidade. Acrescenta-se a tal tendência a noção do “eu” 

na sociedade de consumo estar fortemente ligada à imagem do 

corpo, por ser este fator determinante na avaliação das perso-

nalidades na arena pública. Estudar o corpo, portanto, nas 

relações sociais é de grande importância, uma vez que o pro-

jeto do “eu” na sociedade contemporânea é cada vez mais o 

projeto do corpo propriamente dito.  

Acredita-se que uma melhor compreensão do elo entre 

cultura, consumo e construção da identidade pelo gerencia-

mento das impressões corporais pode enriquecer o posicio-
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namento mercadológico e a construção de marcas em diversos 

segmentos empresariais, uma vez que tal aprofundamento 

pode auxiliar na melhoria da oferta de satisfação ao público-

alvo das empresas, por via de um entendimento mais profun-

do das motivações de consumo. 

 

 

2 Construção da identidade e consumo 

 

Uma das mais importantes aplicações da função comu-

nicacional do consumo pode ser endereçada ao seu papel de 

distinção e de identificação. O consumo, muitas vezes, é 

usado para salientar diferenças e similaridades cruciais para o 

desenvolvimento da identidade nas sociedades contempo-

râneas. Contrariamente ao que ocorre nas sociedades tradicio-

nais, a identidade nas sociedades contemporâneas está quase 

que permanentemente em construção sob uma miríade de 

possibilidades horizontais e verticais de mobilidade social que 

se apresentam como possíveis. Os indivíduos são agora, mais 

do que nunca, os criadores do seu próprio “eu” (Belck, 1988; 

Baudrillard, 1991; Slater, 2002; Giddens, 2003; Gorp, 2005; 

Bauman, 2007).  

Para Englis e Solomon (1995), a identidade se tornou 

um conceito importante para a compreensão e para a inter-

pretação da vida social. Apesar de não haver consenso, sobre 

tal conceito Gorp (2005) define que identidade tradicio-

nalmente se refere ao senso de coerência da personalidade e 

continuidade do indivíduo no decorrer do tempo; é uma con-

junção de traços de personalidade com contextos históricos e 

situacionais. O construto identidade, portanto, se posiciona 

mediante a interface da personalidade individual, com as 

relações sociais e com o contexto externo. 

Giddens (2003) analisa as dificuldades encontradas 

pelos indivíduos na sustentação de suas identidades, levan-
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tando quatro questões: Primeiramente, a principal caracte-

rística organizadora da experiência moderna (cada vez menos 

ancorada na tradição, na religião, no militarismo etc.) 

encontra-se no processo ambíguo de auto-atribuição de iden-

tidade, onde esta só pode nascer da escolha.  

Em segundo lugar, a modernidade confronta o indiví-

duo com uma complexa diversidade de escolhas, oferecendo o 

que o autor chama de primazia de estilos de vida de acordo 

com as diferentes esferas públicas e privadas, cada qual com 

seus diferentes papéis, normas etc. Cada uma das pequenas 

decisões que uma pessoa faz no seu cotidiano – o que comer, 

o que usar, como conduzir a si mesma ao trabalho, quem 

encontrar ao final do dia – contribui para tais rotinas. Tais 

escolhas (algumas mais longas e mais complexas que outras) 

são decisões, não somente sobre como agir, mas sobre quem 

ser. Quanto mais pós-tradicional é o ambiente em que os 

indivíduos vivem, mais a preocupação com estilos de vida se 

apresenta na criação e na re-criação dos projetos de identidade 

(GIDDENS, 2003). 

O terceiro aspecto fala do papel da modernidade na 

substituição da autoridade tradicional pela dúvida metodo-

lógica. Os padrões de estilo de vida são menos diversos que a 

pluralidade de escolhas possíveis no dia-a-dia, mesmo em 

decisões estratégicas de longo prazo. Um estilo de vida 

envolve um grupo de hábitos e orientações e, consequen-

temente, apresentam certa unidade – importante para o senso 

contínuo de segurança ontológica – que conecta opções em 

padrões mais ou menos ordenados. Aqueles que se compro-

metem com certo estilo de vida verão, necessariamente, várias 

das opções de escolha desconectadas ou integrantes de tal 

estilo de vida. 

Apesar das demonstrações de resistência ou da inter-

pretação criativa, a modernidade coloca a “experiência media-

da” no cerne da vida social. Por meio das relações comerciais, 
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das formações urbanas, de viagens e da mobilidade propor-

cionada pela comunicação, através da mídia, um crescente 

número de modos de vida torna-se evidente para as pessoas e 

apresentam-se como possíveis escolhas em termos de iden-

tidade. 

Com Baudrillard (1991) e Slater (2002), podemos 

entender que, por meio do marketing e da propaganda, e da 

sua comercialização de “experiência mediada”, as múltiplas 

opções da vida moderna traduzem-se diretamente em opções 

de consumo.  

Interessante destacar que para Guiddens (2003), geral-

mente, o consumo é positivo e construtivo, exceto quando a 

comoditização homogeneíza e substitui artificialmente o 

desenvolvimento genuíno do ser. 

Slater (2002) acrescenta um quinto aspecto sobre as 

dificuldades encontradas pelos indivíduos na sustentação de 

suas identidades, a comercialização em si. Segundo o autor, a 

dinâmica moderna de pluralização é intensificada pela subor-

dinação da cultura para fins econômicos. Enquanto, por um 

lado, o consumo é regulamentado mais pelo poder aquisitivo 

do que por direitos e privilégios socioculturais, permitindo 

assim uma fluidez maior no uso dos bens para construir iden-

tidades e estilos de vida; por outro lado, os valores e signi-

ficados culturais são fontes sempre renováveis de diferen-

ciação, fomentando o ciclo contínuo da construção e da manu-

tenção do projeto de auto-identidade.  

Em se tratando de diferenciação, Landowski (2002) 

argumenta que, para que o mundo faça sentido e seja anali-

sável como tal, é preciso que ele se apresente como um siste-

ma de relações articuladas em oposição, como por exemplo: 

“o dia não é a noite”; “a vida se opõe à morte”. Mas o princi-

pal em todos os casos é o reconhecimento de uma diferença, 

qualquer que seja sua ordem.  
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Tal colocação, consequentemente, se aplica à consti-

tuição da identidade dos indivíduos, o que Houaiss et al. 

(2001) define como um processo de alteridade – situação, 

estado ou qualidade que se constitui através das relações de 

contraste, distinção e diferença – ou seja, a constituição do 

sujeito se dá mediante sua diferença com relação aos outros. 

Para Landowski (2002, p.4). 
 

O que dá forma à minha própria identidade não é só a maneira 

pela qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento me definir) em 

relação à imagem que outrem me envia de mim mesmo; é 

também a maneira pela qual, transitivamente, objetivo a 

alteridade do outro atribuindo um conteúdo específico à diferença 

que me separa dele. Assim, quer a encaremos no plano da 

vivência individual ou [...] da consciência coletiva, a emergência 

do sentimento de identidade parece passar necessariamente pela 

intermediação de uma alteridade a ser construída. 

 

Landowski (2002) destaca que a constituição da 

identidade passa necessariamente por práticas de assimilação 

ou de exclusão, um sujeito não pode apreender-se a si mesmo 

enquanto “eu” ou “nós”, a não ser negativamente, por oposi-

ção a um “outro”, que ele tem que construir como figura anti-

tética a fim de poder se colocar como seu contrário: “o que eu 

sou é o que você não é”, ou seja, a identidade do sujeito lhe 

vem do outro. É a essa permeabilidade e a essas mediações 

entre os contrários que se dá a instabilidade e a alienação do 

processo de construção de identidade.  

Complementarmente à ideia acima, Slater (2002, p. 

87), faz uma caracterização da construção de identidade na 

sociedade contemporânea, correlacionando-a com a cultura de 

consumo de várias maneiras significativas: 

 
Em primeiro lugar, a metáfora da escolha individual domina 

nossa percepção do social. A estrutura e a ação social são cada 

vez mais compreendidas em termos de escolhas individuais feitas 

em relação às necessidades de um eu, ou para um eu. A 
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identidade moderna é mais bem compreendida por meio da ideia 

de consumo. Escolhemos uma identidade para nós mesmos na 

vitrine do mundo social pluralizado; deparamos reflexivamente 

com ações, experiências e objetos como parte da necessidade de 

construir e manter a própria identidade. Em segundo lugar, a 

própria identidade pode ser vista como uma mercadoria vendável. 

O eu não é uma percepção interior de autenticidade, e sim uma 

situação calculável de sobrevivência e sucesso social. Temos de 

produzir e “vender” uma identidade a vários mercados sociais a 

fim de ter relações íntimas, posição social, emprego e carreira. 

Em terceiro lugar, os recursos – tanto materiais quanto simbólicos 

– por meio dos quais produzimos e mantemos a identidade 

assumem, cada vez mais, a forma dos bens e das atividades de 

consumo que constroem nossa aparência e determinam nosso 

tempo livre e os encontros sociais. [...] A cultura do consumo 

vive e alimenta-se das deficiências culturais da modernidade.  

 

Baudrillard (1991) considera a busca ilimitada por 

diferenciação como a mola propulsora e como variável estru-

tural decisiva da sociedade de consumo, acarretando em uma 

“pauperização psicológica” carente de reflexão subjetiva, 

onde a ligação entre o sujeito e o objeto é opaca e fundamen-

tada em função do “outro”. Na visão do autor, a construção da 

identidade do sujeito perpassa, então, pelo consumo de obje-

tos que funcionam como signos que classificam e diferenciam 

o indivíduo socialmente, proporcionando um “ganho nar-

císico” de se determinar como inserido em um grupo e se 

diferenciar de outro. 

Warde (1994) defende que o consumo realmente 

carrega muita ansiedade pelo fato de que, muitas vezes, as 

escolhas envolverão o “eu”. Os atos de consumo, dos mais 

simples aos mais complexos, são decisões que dizem respeito 

não só à forma de agir, mas sobre quem se é, pois, as coisas 

consumidas expressam de certo modo a identidade, os valo-

res, gostos, participação social, dentre outros.  

Para Sennett (1998), a entrada da personalidade no 

domínio público, principalmente devido ao desenvolvimento 



68 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

dos centros urbanos, cria uma sociedade intimista. Tal visão 

implica uma personalização das relações sociais, ou seja, as 

pessoas se vêem na obrigação de demonstrar traços de sua 

personalidade no espaço público. Em cada instante e a cada 

momento mostra-se o que se é para as outras pessoas. 

Baudrillard (1991) complementa tal visão defendendo 

que o universo do consumo é fomentado pelo acúmulo popu-

lacional dos centros urbanos, que torna o olhar alheio um 

potencializador de definição de “si mesmo” a partir da dife-

rença para com o “outro”. 

Sennett (1998), afirma que a cultura do consumo se 

desenvolveu, junto com a modernidade, quando os indivíduos 

usam os bens para conseguirem ascensão e segurança social, 

quando procuram seu verdadeiro eu no consumo, na aparência 

e no desempenho social. O autor (1998, p. 395) faz uma 

analogia de tais características sociais ao mito do Narciso: 

 
O mito do narciso tem um duplo sentido: a sua auto-absorção 

evita que tenha conhecimento a respeito daquilo que é e daquilo 

que ele não é; esta absorção também destrói a pessoa que está 

engajada nessa situação. Narciso, a se ver espelhado na superfície 

da água, esquece que a água é outra coisa, que está fora dele 

próprio, e desse modo se torna cego aos seus perigos. 

 

A partir do eixo civilidade/alteridade, Campos (2001), 

com base nas obras de Rousseau discute o modo como a vida 

social – marcada pelo jogo das aparências e pelos códigos da 

civilidade, que valorizam o espetáculo público e celebram a 

imagem – cria condições que tornam possível a emergência 

do narcisismo. Narciso, portanto, é aquele que não vê a distin-

ção entre o “eu” e o “outro”, configurando assim o “perigo da 

projeção”, uma reação ao mundo como se a realidade pudesse 

ser compreendida através de imagens do “eu”.  

A crítica sociocultural de Rousseau retrata a vida 

social como um teatro, ou seja, fala sobre a ilusão do mundo 
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das aparências da vida em sociedade, em meio ao jogo do ser 

e do parecer do homem narcísico – homem condenado à sua 

própria idolatria, não vendo o outro que seja diferente de si 

mesmo – o qual Rousseau nomeia de “homem do homem” 

(homem social, modificado pelo progresso dos tempos), que 

se contrapõe ao “homem natural” (ser originário que vive em 

sintonia com a Ordem natural). A cisão entre o ser e o parecer 

seria a origem do mal social que duplicou o homem em sua 

trajetória histórica na constituição da sociedade (CAMPOS, 

2001). 

Tal divisão consciente entre o ser e o parecer, que 

representava para Rosseau inautenticidade e escravidão às 

pressões sociais, na análise de Sennett (1998), é revertida 

ideologicamente pelo romantismo, que defende a busca da 

autenticidade e da coerência entre o que se é e o que se 

parece, fundindo assim o âmbito público e privado, interior e 

exterior da vida dos indivíduos. Sennett (1998) acredita que 

tal lógica faz com que as pessoas se tornem cada vez mais 

obcecada por si mesmas e de certa forma propensas ao consu-

mismo, uma vez que a aquisição de bens e serviços auxilia a 

construção de uma identidade coerente.  

Slater (2002, p. 72) reforça a colocação acima 

acrescentando que “a demanda por autenticidade, apresentada 

pelo romantismo, implica que, na vida cotidiana, somos exa-

minados em detalhes, não só em termos de estarmos ou não 

de acordo com a moda, mas também de nossa consistência 

(como marca de nossa verdade)”. 

Voltando ao eixo civilidade/alteridade proposto por 

Campos (2001), tem-se na linguagem a marca do advento da 

alteridade. É com a linguagem que o homem toma consciên-

cia do outro como diferente. A diferença passa a configurar a 

desigualdade, com o surgimento da posse e do interesse 

particular, fomentando assim um processo de subjetividade 

pautado mais no meu do que no eu. A propriedade privada 
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opera então a ruptura definitiva entre o estado de natureza e o 

estado civil.  

Desta forma, Campos (2001) entende que o trabalho 

converte-se em trabalho alienado e a linguagem torna-se 

linguagem do interesse, ou seja, ambos – trabalho e lingua-

gem – complementam-se no processo de alienação. Devido a 

esta opacidade do homem social, nascido na negatividade em 

relação à natureza, o “eu” do homem social não se reconhece 

mais em si mesmo, mas se busca no exterior, repercutindo em 

uma existência relativa, dependente dos outros e das coisas. 

Ainda com relação à emergência do “eu” narcísico, 

Lasch (1983) considera que tal fato se dá por meio de uma 

relação de adaptação entre a sociedade capitalista e a perso-

nalidade dos indivíduos que a compõem. Segundo Lasch, 

(1983, p. 58), “toda sociedade reproduz sua cultura, suas 

presunções subjacentes, seus modos de organizar experiências 

no indivíduo, na forma de personalidade”. Assim o narcisismo 

não deve ser avaliado como negativo ou positivo, mas como o 

tipo de personalidade necessária para sobrevivência psíquica 

nesta sociedade. Opera-se, então, um deslocamento da crise 

do indivíduo para a crise da sociedade e da cultura. 

Por ser uma sociedade cada vez mais pautada em ins-

tabilidades, com certa descrença no futuro e com o rompi-

mento de ligações com o passado e suas tradições, os indiví-

duos passam a viver o “agora” e para “si mesmos”. “Viver 

para o momento é a paixão predominante.  

Segundo Lasch (1983, p.25-26), “[...] nessa nova 

relação o “eu” fixa seu olhar em si mesmo e, apesar da ilusão 

de onipotência, torna-se dependente de outros para validar sua 

auto-estima”. A estima pública é o elemento norteador da 

conduta do eu narcísico em sociedade. Assim uma sociedade 

marcada pela troca de mercadorias e pelo equivalente gene-

ralizado, acaba por fazer da própria imagem uma mercadoria, 

estabelecendo o culto da celebridade. A celebridade se realiza 
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sob a forma de um tipo de aprovação que aplaude e admira 

não os atos, mas os atributos pessoais, a imagem.  

Neste sentido Lasch (1983, p. 88) complementa: 

 
[...] numa sociedade de mídia de massa que intensifica os sonhos 

narcisistas de fama e glória, encoraja o homem comum a 

identificar-se com as estrelas e a odiar o rebanho [...] a busca do 

poder e a persecução da riqueza não possuem outro objetivo além 

de excitar a admiração ou a inveja, os homens perdem seu senso 

de objetividade, sempre precário. Na melhor das circunstâncias. 

As impressões eclipsam as realizações.  

 

A ideia de que o “eu” moderno é construído em suas 

circunstâncias sociais imediatas – e não a partir de fontes de 

identidade internas ou transcendentais autênticas – percorre 

claramente o pensamento moderno e, muitas vezes, em rela-

ção íntima com as teorias da cultura do consumo (SLATER, 

2002, p. 92). 

 
[...] o interacionismo simbólico (Mead, Cooley, Goffman), por 

exemplo, enfatiza uma identidade que é construída pela adoção e 

internalização do ponto de vista de outros (significativos), uma 

“identidade de espelho”, um “eu performático” num mundo social 

“dramatúrgico” e, na verdade, um “eu exageradamente sócia-

lizado”.  

 

Riesman (1995) explora o tema do funcionalismo 

estrutural da contemporaneidade – conformidade social do 

comportamento externo do indivíduo a uma ordem social 

estabelecida através do papel desempenhado. O autor propõe 

uma tipologia de modos de conseguir a conformidade social 

na era das organizações: pessoas voltadas para a tradição que 

obedecem rigorosamente às regras ancestrais, as quais rara-

mente prevalecem nas sociedades contemporâneas de rápidas 

mudanças; pessoas de personalidade voltadas para dentro 

(introdirigidos) que vivem de acordo com o que lhes foi 

ensinado na infância no sentido de que, na primeira infância, 
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os pais implantam normas que podem governar a escolha e o 

comportamento durante a vida toda – elas tendem a ser con-

fiantes e algumas vezes rígidas; e por fim as personalidades 

voltadas para o outro (alterdirigidos) que são mais flexíveis e 

adaptáveis para conseguir a aprovação do outro. Com relação 

à alterdireção Riesman (1995, p. 34) acrescenta: 

 
Nunca é demais ressaltar, entretanto, que a alterdireção consiste 

num passo além da preocupação conformista com a opinião 

favorável dos outros. [...] O que queremos dizer com alterdireção 

(apesar do termo propriamente dito conotá-lo apenas em parte) 

envolve uma redefinição do eu, afastada da ênfase dada por 

William James dos aspectos externos do nome, roupas, posses, e 

no rumo das qualidades interiores e de interação. A pessoa 

alterdirigida deseja ser amada mais que estimada; ela não quer 

burlar ou impressionar, muito menos oprimir os outros, mas, em 

linguagem corrente, relacionar-se com eles; procura menos um 

status esnobe aos olhos dos outros, do que a segurança de estar 

emocionalmente em harmonia com eles. 

 

A posição diante do outro vem a ser, na perspectiva da 

alterdireção, a principal preocupação dos indivíduos que aca-

bam por desenvolver uma mentalidade sensível às expecta-

tivas e preferências das outras pessoas. Riesman (1995) 

correlaciona o perfil social e subjetivo da pessoa alterdirigida 

como um processo típico de sociedades que alcançaram um 

alto nível de bem-estar econômico. A abundância econômica 

seria determinante para a valorização exacerbada das reações 

observáveis das outras pessoas, tanto no trabalho quanto nas 

demais esferas da vida.  

Para Riesman (1995) o produto de maior demanda na 

sociedade contemporânea é a personalidade. A socialização é 

dirigida no sentido de desenvolver uma sensibilidade aguçada 

para as ações e desejos dos outros, impulsionado pelo desejo 

de estar de acordo com as expectativas alheias. Ao desen-

volver esse tipo de sensibilidade relacionado a preferências, 

aparências, gostos e normas sociais, a segurança consiste no 
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domínio de preferências de consumo e seu modo de expres-

são. O modo de expressão apropriado requer talento e 

sensibilidade para detectar os prováveis gostos dos outros e 

depois permutar aquilo que se gosta e de que não se gosta 

para manipular a intimidade.  

Baudrillard (1991) argumenta que a alterdireção e a 

orientação para o consumo indicam que a grande procura é a 

distinção, sendo o lucro ou o dinheiro apenas um símbolo, ou 

seja, condição de possibilidade para a expansão do reconhe-

cimento desejado pela prática dos métodos da moda – os 

quais podem ser rapidamente manipulados pelos produtores 

através de pequenas diferenciações, que fomentam a pers-

pectiva de obsolescência e negação dos itens anteriores, crian-

do assim novas demandas que alimentam o ciclo da moda.  

A crise de identidade se intensifica na percepção 

Riesman (1995, p. 24) quando o tipo de personalidades 

alterdirigida, "embora sempre de olho nos vizinhos”, tem por 

objetivo “não ficar para trás em relação a eles, não tanto em 

detalhes externos, e sim na qualidade de sua experiência 

interior”. O ponto de preocupação maior do autor se dá ao 

comparar tais sintomas com as personalidades voltadas para 

dentro, que usavam mais concretamente as aparências exter-

nas para manter a respeitabilidade, o decoro e a estima no 

âmbito público, desvinculando tais ações de sua esfera priva-

da. 

Na teorização sobre identidade e consumo, Belk 

(1988) acrescenta que os indivíduos podem ser compre-

endidos a partir do exame das suas posses por meio do termo 

extended self (self estendido). Belk (1988) faz a distinção 

entre self (eu) e self estendido (meu): segundo ele, diversos 

objetos podem ser apropriados ao self, tais como: posses 

pessoais; pessoas; lugares; posses de grupos. Ademais, na 

medida em que essas posses representam ou auxiliam na 

formação ou expressão de parte do self do consumidor, elas 
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fazem parte do seu self estendido. Isso instaura uma íntima 

relação entre consumo e identidade. 

Tratar o consumo como comunicador da identidade ou 

dos valores dos indivíduos, porém, não se encontra isento de 

problemas. Os signos podem ser mal-interpretados. Outro pro-

blema é que, algumas vezes, as interpretações são efetuadas 

onde não havia, realmente, aquela determinada intenção. 

Segundo Campbell (2006), Warde; Martens; Olsen (1999), os 

consumidores não estão necessariamente se comunicando o 

tempo todo. 

Mesmo assim, na comunicação da distinção e da iden-

tificação, os valores simbólicos dos produtos são de impor-

tância capital, como consideram Mccracken (2003) e Roca-

mora (2002). Produtos podem ser interpretados, segundo 

Bourdieu (1983), como signos de distinção. Para Tian, Barden 

e Hunter (2001), o ser diferente de outros, ou tornar-se 

distinto entre um grupo maior, frequentemente resulta em 

sinais transportados por objetos materiais que as pessoas 

escolhem exibir.  

 
Os bens são neutros, seus usos são sociais; podem ser usados 

como cercas ou pontes. [...] Os bens são usados para marcar no 

sentido categorias classificatórias. […] Hábitos de consumo, 

julgados naturais como a pele, são critérios para associação e se 

tornam armas de exclusão (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004, 

p. 85). 

 

Como pontua Gorp (2005), é preponderante a 

percepção de que, de alguma forma, ser diferente é necessário 

para a valorização e significação da própria existência. Para 

Vigneron e Johson (1999), essa necessidade de ser único tem 

crescido desde que a rede de interdependência entre as pes-

soas tem se tornado, mais e mais próxima. Para Tian, Bearden 

e Hunter (2001), as pessoas se sentem ameaçadas em suas 

individualidades quando se assemelham às outras e, portanto, 

se envolvem em comportamentos anticonformistas. Isto, po-
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rém, não significa que afinidades não possam mais ser 

encontradas. Pessoas, por um lado, desejam ser diferentes das 

outras, mas por outro, também desejam se assemelhar (em 

certos aspectos) aos demais. 

Gorp (2005) considera que os indivíduos constan-

temente oscilam entre a individualidade e a interdependência. 

É considerado um fato corriqueiro, que as pessoas não somen-

te compram os produtos de que necessitam a fim de proverem 

seu sustento, mas também devido a outras razões, como para 

se distinguirem elas mesmas de outras pessoas e de grupos 

sociais e para “imitarem” certos grupos e, com isto, conse-

guirem algum tipo de identificação. 

Um dos mais bem conhecidos processos distintivos é o 

do “consumo conspícuo” elaborado por Veblen (1985), defi-

nido como um padrão de conduta que pretende realizar a meta 

de manter, ou ampliar, ou realçar a posição social de um 

indivíduo. Uma dificuldade importante no enquadramento do 

consumo conspícuo na sociedade de hoje é que os valores 

simbólicos das coisas não permanecem os mesmos para 

sempre. Eles perdem bastante o seu poder distintivo quando 

se espalham de um modo geral pela população 

(BAUDRILLARD, 1991); (TIAN, BEARDEN & HUNTER, 

2001). Novos símbolos de status são constantemente desen-

volvidos por meio do processo de imitação e de emulação 

(LAERMANS, 1993). 

Gorp (2005) esclarece que pertencer a certos grupos 

sociais faz parte do processo de identificação. Nem todos os 

grupos sociais desempenham o mesmo papel nesse processo. 

Os mais importantes são os “grupos de referência”, os quais 

impõem normas a seus membros, assim como sobre as 

pessoas que gostariam de se tornar membros e também, de 

forma negativa, sobre as pessoas que, definitivamente, não 

gostariam de se tornar membros de tais grupos.  
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Em primeiro lugar, a identificação e a distinção são 

dois processos que se opõem um ao outro. Não obstante, 

podem se ajustar em perfeita harmonia quando colocados em 

uma sociedade dividida de forma horizontal e vertical. Hierar-

quias reais na sociedade estão menos presentes do que costu-

mavam estar, mas não desapareceram e nem a sua influência 

sobre o comportamento do consumidor. Tian, Bearden & 

Hunter (2001) Warde, Martens e lsen (1999), complementam 

que a sociedade contemporânea é constituída de perdas de 

limites e em estruturas que nunca são definitivamente fixas, 

mas isso não significa que as estruturas foram relegadas.  

Apesar da dificuldade de desenvolver um consenso 

estável sobre que tipo de bens os grupos representam, tais 

posses e atividades podem ser símbolos de distinção, dentre 

elas as roupas são consideradas as mais importantes (HOLT, 

2000) (WARDE, ARTENS & OLSEN, 1999).  

A ideia de que a vestimenta marca a distinção social 

não é nova, pode ser encontrada na teoria trickle-down de 

Georg Simmel, desde 1904. As roupas podem ser entendidas, 

segundo Thompson e Haytkro (1997), como uma manifes-

tação de categorias culturais e de princípios que são codifi-

cados e transmitidos a terceiros. Como “engenharia de armá-

rio”, o vestuário é uma das mais importantes tecnologias de si 

mesmo. Segundo Rocamora (2002), as roupas permanecem 

como meios, por excelência, de se definir, distinguir e de se 

auto-agrupar. 

Devido ao fato da identidade se apresentar de forma 

abstrata e de difícil mensuração, alguns aspectos parciais da 

mesma podem ser agrupados como maneira de identificá-la. 

Uma importante parte da identidade, nesse sentido, é a auto-

estima. O indivíduo pode focar na auto-apresentação ou na 

extensão do sentimento de unicidade, definido por uma busca 

incessante de ser diferente dos outros. Complementarmente a 

tais questões, verifica-se também a idealização do corpo e da 
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imagem corporal como de extrema importância no mapea-

mento parcial do projeto de auto-identidade (THOMPSON & 

HIRSCHMAN, 1995); (GORP, 2005), portanto, tema do 

próximo tópico.  

 
 

3 O corpo na cultura de consumo  

 

O pano de fundo social que possibilitou a emergência 

do interesse sociológico pelo corpo inclui os impactos polí-

ticos e sociais do feminismo e do movimento das mulheres na 

academia e na sociedade em geral, a complexidade de ques-

tões éticas e legais que cercam novas tecnologias médicas de 

fertilização in vitro, o desenvolvimento de técnicas de reali-

dade virtual e o desenvolvimento da estética do corpo na 

cultura de consumo (TURNER, 1994). 

Ainda segundo Turner (1994), como resposta crítica ao 

racionalismo e à visão cartesiana do sujeito, houve um redire-

cionamento epistemológico eventual para uma orientação pós-

estruturalista sobre a importância das emoções, dos desejos e 

da vida afetiva, na concepção do indivíduo moderno, visto 

como portador de sensibilidade, de emoções e de necessidades 

de intimidades corporais. Para o autor, a sociologia do corpo é 

mais amplamente desenvolvida em três áreas:  

 O corpo e suas questões representacionais, cujo obje-

tivo principal é examinar os significados simbólicos 

do corpo como metáfora das relações sociais.  

 A sociologia do corpo ligada a questões de gênero, 

sexo e sexualidade. Tais discussões debatem princi-

palmente a noção de que masculinidade e feminilidade 

são produtos sócio-culturais e não só uma questão de 

nascimento. 
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 A sociologia do corpo e questões médicas, cujo foco 

principal está em prover uma visão sociológica de cer-

tas categorias de doenças. Neste sentido, o corpo é tido 

como crucial para o debate ampliado da construção 

social de categorias médicas, onde o empiricismo 

ingênuo da medicina convencional é desafiado pela 

noção de que as doenças têm uma história, que são 

culturalmente formadas por discursos científicos e 

devem sua existência às relações de poder. 

 

O maior desafio da teoria social do corpo está em ir 

além da noção do corpo como representação e construção 

social para um entendimento genuíno da reciprocidade social 

deste. Para tal Turner (1994) sugere alguns pré-requisitos 

gerais: 

 Um entendimento sofisticado da noção de perso-

nificação do corpo, que demandaria um método capaz 

de explorar a sistemática ambiguidade do corpo como 

matéria/corporalidade, sensibilidade e objetividade; 

 Uma noção corporificada do ator social e uma visão 

compreensiva de como as funções das imagens corpo-

rais ocorrem no espaço social; 

 Uma apreciação sociológica genuína da reciprocidade 

dos corpos sociais no decorrer do tempo, isto é, um 

entendimento da natureza comum da personificação 

do corpo; e 

 Um senso histórico aprofundado do corpo juntamente 

com sua formação cultural. 

 

Segundo o autor, as áreas de análise seguem uma hie-

rarquia de importância que vai da natureza da personificação 

do corpo, que apreende a questão da existência social; para a 

natureza do ator social; daí para o nível social de troca e 
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reciprocidade; e finalmente, para o nível mais geral das for-

mações históricas e culturais. 

A noção de corporificação (ou seja, reunião em um só 

corpo de elementos dispersos) sugere que todos os elementos 

do processo fundamental de concepção, percepção, avaliação 

e julgamento são conectados com o fato de que os seres 

humanos são agentes sociais corporificados. Não é o simples 

caso dos seres humanos terem um corpo, mas sim do seu 

envolvimento no desenvolvimento de seus corpos no decorrer 

de seu ciclo de vida.  

A questão principal gira em torno da experiência de 

corporificação do corpo humano (TURNER, 1991; FALK, 

1994). Neste ponto é que se pretende buscar explicações 

capazes de incorporar a noção do corpo e da corporificação na 

abordagem ampliada do consumo. 

Segundo Turner (1991), a natureza do corpo e de sua 

corporificação levam diretamente para a questão do “eu” e do 

ator social. A caracterização do ator social tem sido um ponto 

dominante do desenvolvimento total das ciências sociais, 

envolvendo questionamentos sobre a racionalidade da ação 

social, a importância dos elementos emocionais e afetivos, e o 

papel dos símbolos e da cultura na constituição social do 

indivíduo. 

Para Falk (1994), a ideia do “corpo que consome” está 

atrelada à correlação entre corpo, self (conceito de si próprio) 

e cultura. Sua explicação perpassa a ideia de que a linha da 

corporalidade humana para o consumo poderia ser sumarizada 

em duas versões: primeira, a da existência do corpo humano 

como base e como modelo para a constituição do sujeito ou, 

mais precisamente, como entidade psicossomática chamada 

de self; e segunda, a análise do consumo moderno como a 

primeira instância material da autoconstrução do indivíduo, o 

qual oferece dimensões sociais e pessoais para ambos os lados 
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da individuação – como separação e como complemento 

identitário.  

Falk (1994) pontua que a organização sensorial do 

“corpo que consome” (toque, olfato, paladar, visão e audição) 

é fundamentalmente dependente da ordem cultural e social. 

As mudanças na organização sensorial são sempre, de uma 

maneira ou de outra, condicionadas às mudanças no sistema 

social – definida em termos gerais, da prática ao discurso. 

A relação entre organização sensorial e ordem social é 

também a base pela qual os sentidos são hierarquizados em 

“altos” ou “baixos” sentidos. Na tradição ocidental, a posição 

“alta” é delegada aos sentidos distantes (visão e audição), 

especialmente à visão; enquanto os sentidos de contato (toque, 

olfato e paladar) são definidos com sentidos “baixos”. O 

princípio desta distinção avaliativa muda no curso da história 

– da exaltação da reflexão contemplativa para a negativização 

do substrato corpóreo e purificação da experiência estética – 

no entanto o denominador comum permanece: a priorização 

da distancia como pré-condição necessária para reflexão e/ou 

representação, Para Falk (1994), as estimulações sensoriais na 

condição moderna são dominadas especialmente pela visão. 

Na medida em que a diferença interna/externa do 

corpo e sua mediação de tais diferenças é gerada em termos 

representacionais, a distinção envolve a noção do sujeito que 

se relaciona com seu ambiente cultural. Em outras palavras, o 

corpo humano como uma entidade cultural é sempre um 

sujeito que interage com o “externo” em termos represen-

tacionais. Esta é a primeira ponte – do corpo para o self – e 

simultaneamente atualiza a segunda ponte – do corpo/self com 

a cultura (estrutura social) revelando a complexidade da 

distinção entre o corpo interno/externo (FEATHERSTONE & 

HEPWORTH, 1983; FALK 1994). 

Para Falk (1994) o modo como o sujeito é definido na 

conjectura social tem implicações cruciais na forma como a 
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distinção interna/externa do corpo é estruturada. O autor 

defende esta afirmativa com base em duas premissas: (1) 

quanto mais forte for a ordem cultural e os laços entre a 

comunidade na qual o sujeito é constituído, mais “aberto” é o 

corpo para a intervenção externa e para relacionamentos 

recíprocos com o contexto sócio-cultural; (2) quanto mais 

fraca for a ordem cultural e os laços entre a comunidade, mais 

unidas intimamente serão as fronteiras do self com as do 

corpo individual. Em outras palavras, a constituição do sujeito 

toma forma de um self individual – característica da sociedade 

moderna – articulando a distinção interna/externa do corpo 

com os limites individuais do self, e, portanto, da superfície 

do corpo. Importante ressaltar que o autor usou um esquema 

sintetizado para auxiliar a compreensão, deixando claro que 

não pretende com isso afirmar que as sociedades primitivas 

sejam completamente homogêneas ou que as sociedades 

contemporâneas sejam totalmente atomizadas. O ponto prin-

cipal está em relatar e delinear as características estruturais da 

cultura ocidental contemporânea e sua ligação com o papel do 

corpo nas práticas sociais. 

Para Featherstone (1991), a ênfase dada à manutenção 

corporal e à aparência na cultura de consumo, comple-

mentando a argumentação anterior, sugere duas categorias 

básicas: o corpo interno e o corpo externo. O corpo interno 

refere-se à preocupações com a manutenção da saúde e com a 

prevenção e tratamento de doenças. Já o corpo externo refere-

se à aparência, assim como ao movimento e controle do corpo 

no espaço social ponto ao qual será dada maior ênfase neste 

trabalho. 

Neste sentido Baudrillard (1991, p. 136) defende que, 

“o mais belo, precioso e resplandecente de todos os objetos - 

ainda mais carregado de conotações que o automóvel que, no 

entanto, os resume a todos é o CORPO”. Segundo o autor, 

após longos séculos de predominância do puritanismo nas 
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sociedades tradicionais, o corpo é “redescoberto” na moder-

nidade sob o signo da libertação física e sexual, e devido a sua 

onipresença na moda, na cultura das massas e nos meios de 

comunicação, que recorrentemente ressaltam sua centralidade 

social, o autor acrescenta que, 

 
O culto higiênico, dietético e terapêutico com que se rodeia, a 

obsessão pela juventude, elegância, virilidade/feminilidade, 

cuidados, regimes, práticas sacrificais que com ele se conectam, o 

Mito do Prazer que o circunda — tudo hoje testemunha que o 

corpo se tornou objeto de salvação. Substitui literalmente a alma, 

nesta função moral e ideológica (BAUDRILLARD, 1991, p. 

136). 

 

O corpo é tomado como base integral do autoconceito 

e a imagem corporal pode ser agregada como responsável por 

exercer um papel fundamental na sociedade ocidental contem-

porânea como maneira de construir, simbolizar e expressar os 

indivíduos (HOLBROOK, BLOCK & FITZSIMONS, 1998). 

Joy e Venkatesh (1994) acrescentam que na cultura de 

consumo é verificável uma intensa preocupação com o corpo. 

Tal preocupação estende-se desde aspectos ligados à comida, 

dieta, vestuário, moda, atividades físicas, até diversos outros 

tipos de experiências fenomenológicas com o corpo.  

Shilling (1993) conceitua o corpo como um projeto 

individual trabalhado internamente e externamente, como uma 

das maneiras de construir e reconstruir a auto-identidade. Joy 

e Venkatesh (1994) acrescentam que o corpo é um meio 

utilizado pelas pessoas para explorar e experienciar o mundo. 

A autopercepção do corpo é considerada interdependente com 

as relações sociais e os fatores de controle que exercem 

constrições quanto à percepção de conformidade corporal em 

comparação com ideais culturais e normativos, assim como 

leva em consideração aspectos morais (THOMPSON & 

HIRSCHMAN, 1995).  
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Para Thompson e Hirschman (1995), o projeto cultural 

de construção do corpo e sua imagem servem como forma de 

socialização e como meio de significação dos valores pes-

soais, status, relacionamentos sociais e estilo de vida do 

indivíduo, no afã de transmitir autocontrole. Em suma, os 

consumidores modernos tratam seus corpos não como um 

“fim”, mas como “meio” de convencionar significados e 

transmitir uma imagem desejável aos outros. 

Na mesma linha de posicionamento teórico, 

Baudrillard (1991), afirma que o corpo não é a sua própria 

evidência, seu estatuto está relacionado às características cul-

turais, refletindo seu modo de organização das relações so-

ciais. O autor argumenta que as estruturas atuais da produ-

ção/consumo podem servir como uma analogia ao corpo: “o 

corpo como Capital e como Feitiço (ou objeto de consumo) 

[...]. O corpo limita-se a ser o mais belo dos objetos que 

possuem, manipulam e consomem psiquicamente”. 

(BAUDRLLARD, 1995, p. 137-138).  

É notório que na época atual se privilegia o corpo belo, 

jovem, forte e saudável. Assim, cuidar da aparência do corpo 

gera muitos dividendos simbólicos e materiais, na medida em 

que este pode garantir ao indivíduo melhor performance e 

aceitação social (CASTRO, 2007; FEATHERSTONE, 1991).  

A beleza corporal é vista como um signo com valor de 

troca. A ética da beleza, que também é a da moda, pode 

definir-se como a redução de todos os valores concretos e dos 

“valores de uso” do corpo (energético, gestual e sexual), ao 

único “valor de permuta” funcional que, na sua abstração, 

resume por si só a ideia de corpo glorioso e realizado. A evi-

dência do corpo na vida social, por meio de redescoberta do 

corpo, estaria associada às necessidades de consumo: “Da 

higiene à maquiagem, passando pelo bronzeamento, pelo 

desporto e múltiplas “libertações” da moda, a redescoberta do 

corpo passa antes de tudo, pelos objetos. Parece que a única 
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pulsão verdadeiramente libertada é a pulsão de compra”, 

como afirma Baudrillard (1991, p.143). 

As aparências – as imagens construídas sobre a 

superfície dos corpos das pessoas, os espaços onde se vive, as 

maneiras de agir em geral – transformam-se numa forma de-

terminante de autoconhecimento e identificação dos indiví-

duos uns com os outros, mas de forma em que esses signos se 

distanciam de qualquer significado ou referência fixos, princi-

palmente quando se compara a realidade atual àquela verifi-

cada nas sociedades tradicionais (BAUDRILLARD (1991; 

SLATER (2002). 

Para Baudrillard (1991, p. 139), a funcionalidade 

religiosa e de força de trabalho do corpo cedem lugar à sua 

importância material enquanto objeto social. Dois são os mo-

tivos apontados pelo autor, como condutores de tal transfor-

mação: o corpo como objeto de culto narcisista, e como 

elemento tático para o ritual social de valorização da beleza e 

do erotismo. 

Ainda segundo o autor, o culto narcísico e valorização 

da beleza e do erotismo são inseparáveis e se tornam manda-

tórios, tanto para homens quanto para mulheres, no processo 

de corporificação. No entanto a diferenciação entre o sexo 

feminino e masculino é chamada por Baudrillard (1991, p. 

139), respectivamente, de frineísmo (beleza e sedução) e 

atletismo (forma física e sucesso social), sendo que tais ca-

racterísticas possuem seu fundamento na mesma lógica 

funcional de investimento concorrencial e econômico, escon-

dido sob o pretexto de maximização do prazer. Nas palavras 

de Baudrillard (1991, p. 139):  

 
O essencial [...] é que semelhante reinvestimento narcisista, 

orquestrado como mística de libertação e de realização, constitui 

sempre e ao mesmo tempo um investimento de tipo eficaz, 

concorrencial e econômico. O corpo assim «reapropriado» torna-

se função de objetivos «capitalistas»: quer dizer, se se investe é 
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para levá-lo a frutificar. O corpo não se reapropria segundo as 

finalidades autônomas do sujeito, mas de acordo com o princípio 

normativo do prazer e da rendibilidade hedonista, segundo a 

coação de instrumentalidade diretamente indexada pelo código e 

pelas normas da sociedade de produção e de consumo dirigido. 

Por outras palavras: administra-se e regula-se o corpo como 

patrimônio; manipula-se como um dos múltiplos significantes de 

estatuto social.  

 

O gerenciamento das impressões do corpo externo nas 

relações sociais, partindo do preceito da cultura de consumo, 

passa necessariamente pela associação do corpo interno e 

externo no sentido de dar manutenção e coerência interna via 

fortalecimento social da aparência externa. Atualmente, um 

dos espaços mais explorados pela publicidade é o corpo. A 

aparência tornou-se alvo privilegiado pela sociedade do 

espetáculo e do consumo. As aparências são utilizadas para 

atingir o indizível, é ela que comunica as crenças e valores do 

homem contemporâneo. Villaça (2008) esclarece que, como 

não há tempo para discutir conteúdo, as pessoas vão colo-

cando sua aparência de acordo com a forma como elas vêem o 

mundo. 

Na cultura de consumo o corpo é proclamado como 

um veículo de prazer: é desejável que a imagem corporal se 

aproxime das imagens idealizadas de juventude, saúde, boa 

forma e beleza na medida em que tais atributos se configuram 

como valor de troca. A cultura de consumo permite a 

exposição desavergonhada do corpo humano. Segundo 

Featherstone (1991), o vestuário é desenvolvido para celebrar 

a forma humana “natural”, contrastando fortemente com as 

tradições do século XIX, onde as roupas eram usadas em seu 

sentido oposto, o de esconder o corpo pecaminoso. 

Na sociedade ocidental contemporânea, os indivíduos 

são convocados a assumir responsabilidade de sua aparência, 

podendo ser julgados por lassidão quando se distanciam dos 

padrões corporais idealizados no cerne da estrutura social 
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(HEPWORTH & FEATHERSTONE, 1983). A condição do 

corpo é vista como um reflexo da condição de seu possuidor, 

que é responsável por ele e pode remodelá-lo.  

 
Excesso de peso, desmazelo e até o fato de não estar na moda, por 

exemplo, agora são problemas morais; até doenças agudas como 

o câncer refletem a inadequação do eu [...] e, na verdade, de seu 

consumo. [...] O eu, o corpo, os bens e o ambiente constituem um 

sistema de escolhas morais (SLATER, 2002, p. 137). 

 

A percepção do corpo na cultura de consumo é domi-

nada pela existência de uma vasta gama de imagens visuais. 

De fato, a lógica interna da cultura de consumo depende do 

cultivo de um apetite insaciável pelo consumo de imagens, as 

quais se apresentam como passaporte de diferenciação e 

comunicação do status social almejado, pois lembram ao 

indivíduo que ele é, e o que ainda, com algum esforço, tem 

potencial de se tornar (FEATHERSTONE, 1991; 

BAUDRILLARD, 1991).  

Segundo Villaça (2007), o crescente interesse pelos 

atributos físicos do indivíduo contemporâneo estaria rela-

cionado à forma como os meios de comunicação apresentam o 

corpo. A mídia contribui não só veiculando propagandas co-

merciais de aperfeiçoamento de formas corporais, mas tam-

bém criando e fortalecendo a identificação de determinadas 

características corporais ao sucesso social. 

Com seu conceito de capital cultural, Bourdieu (1983), 

reforça que os sinais das disposições e esquemas classifi-

catórios que revelam as origens e a trajetória de vida de uma 

pessoa manifestam-se também na forma do corpo, altura, pe-

so, postura, andar, conduta, tom de voz, estilo de falar, senso 

de desembaraço ou desconforto em relação ao próprio corpo. 

Assim, a cultura é corporificada, e isso não é apenas uma 

questão de quais roupas são usadas, mas também de como são 

usadas. 
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Slater (2002) enfatiza que a aparência corporal e sua 

conduta, potencialmente, transmitem impressões e signos 

legíveis aos que estão ao seu redor, e que nos centros urbanos, 

“um lugar de encontros mudos”, o processo de decodificação 

e o prazer de interpretar as aparências das outras pessoas 

acontecem rapidamente e a todo o tempo.  

Baudrillard (1991, p. 143) acrescenta que “o corpo e 

os objetos constituem uma rede de signos homogêneos que, 

com base na abstração [...] conseguem permutar as respectivas 

significações (nisso consiste o seu «valor de troca») e «fazer-

se valer» reciprocamente”. O autor citado constrói seu argu-

mento sobre corpo e consumo conforme o trecho abaixo: 

 
A homologia do corpo e dos objetos se introduz nos mecanismos 

profundos do consumo dirigido. Se a «redescoberta do corpo» é 

sempre a do corpo/objeto no contexto generalizado dos outros 

objetos, – percebe-se como é fácil, lógica e necessária a transição 

da apropriação de bens e de objetos na compra. Além disso, sabe-

se muito bem como a erótica e a estética moderna do corpo 

mergulham em abundante envolvimento de produtos, de gadgets 

e de acessórios, sob o signo da total desmistificação. De fato, a 

equivalência teórica do corpo e dos objetos enquanto signos 

permitem a equivalência mágica: «Compre – e sentir-se-á bem na 

sua pele». (BAUDRILLARD, 1991, p.143). 

 

Com base na afirmativa de Baudrillard (1991, p. 145) 

de que “o corpo se encontra estreitamente vinculado às 

finalidades da produção enquanto suporte (econômico), como 

princípio de integração (psicológica) dirigida do indivíduo e à 

maneira de estratégia (política) de controle social”, é possível 

inferir, apoiando-se na obra de Bourdieu (1983), que o corpo 

é a materialização do gosto de classe, ou em outras palavras: o 

gosto de classe está “corporificado”. Por esta linha de pensa-

mento, cada grupo, classe e fração de classe têm um habitus 

diferente; por isso, o conjunto de diferenças, a fonte das 

distinções e a vulgaridade do gosto podem ser mapeados num 
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campo social que na verdade deveria formar uma terceira 

grade, sobreposta ao espaço dos estilos de vida e do capital 

ocupacional ou de classe.  

 

 

4 Considerações finais 

 

Estudar o corpo nas relações sociais é fundamental, pois 

ele acredita que o projeto do “eu” na sociedade moderna é de 

fato o projeto do corpo. Há uma tendência para que o corpo se 

torne cada vez mais central para o sentimento pessoal de auto-

identidade nas sociedades contemporâneas. É notável uma 

maior sensibilidade e subjetividade focadas no corpo como 

representação do “eu”, tal que o corpo é considerado na socie-

dade contemporânea, muitas vezes, como o espelho da alma. 

A noção do “eu” na sociedade de consumo está fortemente 

ligada à imagem do corpo, por ser este fator determinante de 

avaliação das personalidades na arena pública. 

 O levantamento feito corrobora positivamente com a 

perspectiva de que os significados de consumo são cons-

truídos através de contextos sociais difusos, sendo cada qual 

estruturado por múltiplos objetivos de consumo. No entanto, 

acredita-se que o fenômeno social não é unicamente produto 

das ações individuais, mas sim estruturado pelas instituições 

sociais sob diversas maneiras. Desta forma, vale à pena 

ressaltar que pesquisas empíricas futuras serão mais coerentes 

quando se utilizarem da abordagem pós-estruturalista, que 

busca na interação entre os agentes (indivíduos e os grupos) e 

as instituições encontrar uma estrutura historicamente cons-

tituída que se impõe sobre os pensamentos e as ações. 

Assim sendo, percebe-se que os profissionais de 

marketing e da sociologia/antropologia do consumo enfren-

tam e enfrentarão grandes desafios na tentativa de entender e 

explicar a cultura de consumo dos indivíduos, que apesar de 
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ser balizada pelos padrões e estruturas sociais, seja no sentido 

de aceitação ou de oposição, se apresenta sob forma de uma 

complexa “dança” de signos, que se origina nessa ordem 

social e a reproduz por meio da prática, a qual, para ser apre-

endida e compreendida, necessita da utilização de ferramentas 

metodológicas qualificadas para açambarcar o indivíduo e o 

contexto social.  

Conclui-se que pesquisas empíricas que se debrucem 

sobre esta temática contribuiriam para o enriquecimento dos 

estudos sobre cultura de consumo, principalmente na reali-

dade brasileira, cuja ideologia cultural que valoriza sobre-

maneira o corpo, é concretamente manifestada pela mídia de 

massa, crenças do cotidiano, pronunciamentos científicos, 

relações interpessoais e pelo curso de encontros sociais. 

Em suma, trabalhos de campo poderão contribuir para 

uma melhor compreensão por parte dos profissionais de 

marketing e pesquisadores de consumo a entender como os 

consumidores contemporâneos tratam seus corpos, através do 

consumo, como um “meio” de convencionar significados e de 

transmitir uma imagem desejável aos outros. Destarte, 

acredita-se que uma melhor compreensão do elo entre cultura, 

consumo e construção da identidade pelo gerenciamento das 

impressões corporais pode enriquecer o posicionamento mer-

cadológico e a construção de marcas em diversos segmentos 

empresariais, uma vez que tal aprofundamento pode auxiliar 

na melhoria da oferta de satisfação ao público-alvo das em-

presas, por via de um entendimento mais profundo das moti-

vações de consumo. 
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44  
AA  GGEESSTTÃÃOO  EEMM  TTEEMMPPOO  DDEE  

MMUUDDAANNÇÇAASS::  CCOOMMPPRREEEENNDDEENNDDOO  OO  

PPAAPPEELL  DDAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAA  

IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

 

IILLKKAA  MMAARRIIAA  SSOOAARREESS  CCAAMMPPOOSS  
 

 

 

1 Introdução 

 

A maneira como vivemos nos últimos anos mudou em 

um ritmo muito veloz. A comunicação abriu novos canais 

entre as pessoas de todas as gerações. Os eletrônicos passaram 

a diversificar suas multiutilidades. A comodidade começou a 

ter papel importante nas revoluções dos fabricantes. Já os 

pagamentos de contas, aquela famosa fila não é mais neces-

sária. Os bancos chegam a nossa casa através do computador. 

Aonde chegaremos com tantos avanços? O que sabemos de 

tudo isso, quando o assunto é nossa empresa? 

O tempo não é mais marcado pelos ritmos da natureza: 

ciclos lunares, estações, plantas. A tecnologia não é mais uma 

tendência, mas uma realidade que se faz necessário com-

preender. O manual está sendo substituído pelo automático, os 

nossos armários por arquivos, a assinatura do ponto de 

chegada ao trabalho, pelo simples toque do polegar. Estamos 

nesse mundo? Então, já passou da hora de conhecer mais o 
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que adquirimos e o que passamos a utilizar. Afinal, pensar, 

hoje, não inclui máquina de datilografia ou fichários com 

dados.  

Pensar, hoje, é receber informações a qualquer ins-

tante, em qualquer tempo e lugar. É está preparado para 

transportar seu trabalho através de um simples computador, 

para sua casa. É ousar explorar a tecnologia como fator com-

petitivo e perceber que ela ajuda muito, mas se bem utilizada. 

Pensar, já não vai ser mais possível para prever a 

velocidade de uma informação. Há ainda quem pense que isso 

acontece agora, e não há décadas. 

As informações estão aí. Organizações independentes 

de sua origem lidam com informações que são valores ade-

quados a cada uma, analisando e buscando benefícios. A 

informação é sempre necessária. 

Landon e Landon (2007) abordam que a gestão das 

empresas está mudando: surgimento de potentes celulares 

baseado em redes digitais de alta velocidade significa que até 

vendedores distantes, em plena estrada, estão apenas poucos 

segundos das perguntas e supervisão de seus gerentes. 

As organizações precisam acordar e perceber que a 

tecnologia invadiu nossas vidas, nossos hábitos e nosso am-

biente de trabalho. E quando tratamos as informações na em-

presa, percebemos a cada instante que são fundamentais para 

as tomadas de decisão. 

A automação contribui de forma excepcional a tudo 

que vivemos no nosso cotidiano, quer seja como cliente ou 

empresa. As despesas nessa área nada mais são do que inves-

timentos com visão de um presente consistente e um futuro, 

muitas vezes, programável. 

À medida que a vida participa dos sistemas auto-

máticos cada vez mais sofisticados, nosso dia-a-dia e lingua-

gem também vão mudando. Lareiras são “ligadas” e não ace-

sas. “Deletamos” da memória e não apagamos. Ficamos “des-
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conectados” e não soltos. Não há mais reflexões sobre as 

nossas escolhas. Estamos com a vida acionada pela tecno-

logia. Precisamos conhecer mais! 

Nossa vida está de tal modo, mergulhada na tecnologia 

que a aquisição de mais tecnologia surge naturalmente 

(NAISBITT, 1999). 

 

 

2 Desvendando as tecnologias: um olhar diferente 

 

As pessoas, como as organizações, em um passado não 

tão distante, quebraram os paradigmas relacionados a “máqui-

nas” e se permitiram a novas comodidades, a novas ajudas 

que elas trazem. Inegavelmente a tecnologia está presente na 

“vida” de todos. Quer seja a troca do monitor por outro que 

gasta menos energia, quer seja a troca de um ar condicionado 

pelo mesmo motivo em suas residências são novos atitudes 

das pessoas. Já as organizações partiram para novo registro de 

entrada de funcionários. Mudanças já ocorrem e não são 

percebidas.  

Naisbitt (1999) diz que a promessa da tecnologia é o 

convite de uma sereia, tão doce e melodioso que não conse-

guimos resistir. Dia após dia, estamos cercados pela promessa 

da tecnologia, emitida através de propaganda de embalagens, 

bem como de testemunhos de vendedores, colegas e amigos. 

Com toda pressão do tempo e a necessidade de respostas para 

melhores soluções, suplicando por tecnologias. 

De acordo com Senge (2006, p. 167), uma organização 

só aprende por meio de indivíduos que por sua vez, também 

aprendem. “A aprendizagem individual não garante a apren-

dizagem. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional 

não ocorre”. A tecnologia sozinha em uma organização não 

faz melhorias. As pessoas precisam adotar tais recursos, como 

auxílio ao crescimento institucional e pessoal. São ferra-
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mentas que estão para contribuir e se bem utilizadas, geram 

benefícios e ganhos para todos.  

Rosini (2008, p. 09) enfatiza: 

 
É difícil encontrar qualquer forma de organização ou de processo 

organizacional que não tenha sido alterado por novas tecnologias. 

Com o uso da massificação da tecnologia, particularmente de 

informação proveniente de bancos de dados gerados por compu-

tadores, há necessidade de que as pessoas que atuam nas 

organizações, e delas fazem parte, evoluam na sua forma de agir e 

de pensar. Essas pessoas devem acompanhar esse ritmo de 

progresso, muitas vezes sem retorno, o que pode levar a conflitos 

entre patrões e empregados no trabalho, levando em alguns casos 

a um alto grau de desmotivação. 

 

Segundo Rezende (2005, p.62), “a tecnologia da infor-

mação (TI) pode ser entendida como o conjunto de recursos 

computacionais para manipular dados e gerar informações e 

conhecimentos”. 

É importante que a organização enfatize como princí-

pio inicial, avaliar os aplicativos de negócio que tem maior 

aderência a sua realidade, não só para o momento atual como 

as mudanças no futuro que poderão ocorrer. Feito isso, o pró-

ximo passo é definir os investimentos para a infra-estrutura 

em Tecnologia de informação. 

Em meio ao dia a dia de uma organização, a preocu-

pação com a segurança das informações deve ser algo plane-

jado e previsto para supostos problemas. A segurança corpo-

rativa utiliza a tecnologia para a proteção de todo fluxo de 

informações relevantes e estratégicas, buscando evitar que 

sejam alteradas, excluídas, roubadas em seu conteúdo e forma 

de acesso. 

Landon e Landon (2007) também abordam que: 
 

Novos canais de telecomunicação, como redes Wi-Fi de alta 

velocidade, as redes celulares e os serviços de telecomunicação 

de alta velocidade para microempresas, em conjunto com 
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plataformas de hardware inteiramente novas, como telefones 

inteligentes, assistentes digitais pessoais e laptops sem fio 

extremamente potentes estão alterando o modo como as pessoas 

trabalham, onde elas trabalham e o que fazem quando trabalham. 

Nesse processo, alguns negócios antigos, até mesmo setores 

inteiros, estão sendo eliminados, enquanto novos negócios flo-

rescem. 

 

 

3 Os recursos de tecnologia de informação: uma compre-

ensão necessária 

 

No mundo dos negócios a informação gira com muita 

rapidez e os mecanismos para armazenar, transformar e deli-

mitar seus caminhos é cada vez mais necessário, onde os 

recursos de TI deverão ser sempre avaliados, para que o 

investimento tenha um retorno positivo.  

Segundo Carr (2009), é difícil resistir o fascínio da 

tecnologia, em especial da tecnologia de infraestrutura ampla-

mente adotada, e esse fascínio explica em grande parte as 

esperanças desmedidas que as pessoas depositam sobre com-

putadores. 

Os recursos de TI envolvem toda essa mudança e 

inovação vistas pelas empresas. Segundo Willcocks e Feeny 

(2006) definem recursos de TI como um conjunto de ativi-

dades, profissionais e ativos de TI configurados para definir e 

suportar os requisitos dos sistemas de informação da orga-

nização. 

Com objetivo de alcançar o sucesso na implementação 

da Tecnologia da informação é fundamental que as empresas 

compreendam que os gestores necessitam do domínio ativo 

das atividades, conforme citação de Rockart, Earl e Ross 

(1996, p. 53): 

 
O sucesso ou fracasso de uma organização no uso de TI [.] 

depende apenas parcialmente da efetividade da área de TI da 
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empresa, sendo muito mais dependente da capacidade dos 

gestores de negócios, em todos os níveis, de compreenderem as 

capacidades de seus recursos de TI e como usá-los efetivamente. 

 

Ao analisarmos o que o autor defende, podemos dizer 

que empresas que consideram que por possuir simplesmente 

uma TI é competitiva ou compreender que o uso da TI é res-

ponsabilidade de especialistas, cometem um grande engano.  

E de fato constatamos que, ainda é muito comum encontrar 

empresas que convivem com o prejuízo por ter esta visão. E 

mais, para muito, apenas o “pessoal” de tecnologia é que sabe 

de TI ou, o problema é da TI. Inadmissível ou não, esta é a 

postura de muitos. 

Como um conjunto de componentes que juntos fazem 

um funcionamento, os recursos de TI estão relacionados em 

vários aspectos como aplicativos, processos, infraestrutra e 

pessoas, ou seja: 

 

Aplicativos: Sistemas automatizados, sistemas empre-

sariais. 

Informações: Dados de entrada e/ou saída transfor-

mados dando origem a relatórios, listas. 

Infraestrutura: Hardware, sistemas operacionais que 

dão suporte para o funcionamento dos aplicativos, sis-

temas de banco de dados, redes e outros. 

Pessoas: responsáveis pelo planejamento, organiza-

ção, aquisição, encaminhamento, suporte, monitora-

mento, contratação, recursos, serviços que podem ser 

internos ou terceirizados. 

 

Entretanto, segundo Byrd e Turner (2000) a infra-

estrutura de TI é um conjunto complexo de recursos tecno-

lógicos que devem ser cuidadosamente planejados e desen-

volvidos ao longo do tempo, e devido a sua natureza própria, 
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dificilmente existirão estruturas de TI iguais em duas em-

presas.  

Cada empresa tem seu negócio tem seu “mundo”. 

Condições financeiras, pessoas e outras características pró-

prias de cada empresa, diferenciam o nível de investimento e 

atualização em recursos. Embora, algumas se confundam e 

achem que são iguais. Até as filiais são diferentes.  

Com bons investimentos em recursos de TI ainda não 

temos a garantia de superar a concorrência. De acordo com 

Carr (2003), 

 
As empresas concorrentes podem ter igual acesso aos hardwares 

e softwares disponíveis no mercado e qualquer melhoria da 

tecnologia atual não implicará necessariamente em diferencial 

competitivo para os negócios, desta forma, a TI só representa 

vantagem sobre os adversários quando se faz algo que eles 

também não possam fazer. 

 

Em algumas situações quando existe falha em inves-

timentos em recursos de TI, pode ocasionar uma desvantagem 

competitiva para as empresas. Por esse motivo Ray et al. 

(2005) comentam que as empresas com elevada utilização de 

sistemas informatizados possuem gastos em TI significativos 

para manter o nível de serviço prestado. 

Implantar uma nova tecnologia de infraestrutura não é 

algo simples. Mas, sendo bem planejado e construído pode 

não ter tanta consequência complexa e imprevisível. Não 

devemos nos descuidar quanto à intensificação das pressões 

inflacionárias, a mudança de ocupações de alta especialização 

para a mão de obra barata (CARR, 2009, p.167). 

O autor ainda enfatiza que a TI não é tudo, mas ela 

está mudando muitas coisas. “Algumas das mudanças são 

para melhor e algumas para pior, mas todas exigem muita 

atenção” (CARR, 2009, p. 167). 

Contudo, uma área de TI normalmente está envolvida 

ou responsável pela definição de atividades e responsa-
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bilidades, para poder proporcionar o fornecimento dos ser-

viços de TI necessários para o negócio. 

 

 

4 Os serviços de tecnologia da informação alinhados ao 

negócio da empresa 

 

Em consonância com os recursos abordados anterior-

mente, os serviços de TI tem um papel necessário para a 

execução dos processos de negócio de uma empresa. 

De acordo com Magalhães e Pinheiro (2007, p. 37), 

 
Atualmente, o termo serviço é aplicado virtualmente em todo 

contexto da área de TI, sem que haja um claro entendimento do 

significado que tem hoje. Plataformas tecnológicas e produtos 

físicos não são serviços, mas, sim, pontos de acesso ou habi-

lidades dos serviços. [...] uma área de TI orientada a serviços é 

muito diferente de outra que adota o modelo baseado na 

disponibilização de recursos, também conhecido como tradi-

cional. 

 

Os serviços pela sua intangibilidade, como qualquer 

outro no nosso cotidiano, não pode ser observado o seu resul-

tado antes de ser executado. Como exemplo, uma cirurgia, 

uma ação jurídica, a contratação de um arquiteto e tantos 

outros. 

Consciente dessa realidade, as empresas buscam cada 

vez mais a qualidade dos serviços para minimizar as incer-

tezas e reduzir os riscos. Não podemos ter garantia que houve 

uma plena compreensão que o arquiteto compreendeu as exi-

gências ou necessidades de seu cliente. Da mesma forma, um 

fornecedor de serviços em relação às necessidades de uma 

empresa. 
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As empresas ao utilizar um gerenciamento de serviços 

de TI, segundo Magalhães e Pinheiro (2007, p. 48), devem 

medir o valor de um serviço por quatro parâmetros: 

 

 Alinhamento estratégico com o negócio – grau em que 

o serviço de TI está alinhado com as atuais e as futuras 

necessidades de negócio. 

 Custo – valor monetário desembolsado pela disponi-

bilização do serviço de TI e em cada interação. 

 Qualidade – nível de atendimento do serviço de TI em 

relação aos Acordos de Nível de Serviço (Service 

Level Agreement – SLA) e Acordos de Nível Opera-

cional (Operational Level Agreement – OLA), esta-

belecidos externa e internamente à área de TI, res-

pectivamente. 

 Independência em relação ao tempo – capacidade da 

área de TI em reagir a demandas de suporte e em 

atender às mudanças planejadas, em relação ao serviço 

de TI disponibilizado. 

 

O valor dos serviços de TI deve está integrado, em 

busca de uma maximização, as pessoas, aos processos e a TI, 

como também as estratégias do negócio da empresa. 

Nos últimos anos, a qualidade de serviço TI também 

passou a ser um fato de expectativas voltadas para uma dinâ-

mica, mudando de forma acelerada com o passar dos dias com 

abordagem orientada ao cliente.  

Como o cliente, que desenvolve um papel importante 

no caminho da qualidade, ele é o destinatário do serviço de 

TI, já que o usuário é a pessoa que o utiliza. E o nível de 

satisfação do cliente determina a qualidade do serviço. 
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5 Os sistemas de informação: compreendo sua 

importância 

 

Sistemas são ofertados, implantados e comentados. E 

conhecê-los é tarefa dos profissionais de Tecnologia de infor-

mação? Compreender como tudo funciona e seus objetivos 

não são necessários para nós administradores, empresários, 

gerentes, líderes e usuários para as atitudes e posturas corretas 

frente a alguma mudança? Enganam-se quem tem esse pensa-

mento! Precisamos saber o que temos, o que pode beneficiar e 

o que não é possível realizar. Estamos falando em linguagem 

de máquina? Não! Estamos falando em organizações que 

buscam processos mais rápidos e eficientes para tomadas de 

decisões. 

E os sistemas de informação? Para O’Brien (2002) os 

sistemas de informação fornecem três principais papéis que 

são: apoio à vantagem estratégica, apoio a tomada de decisão 

gerencial e apoio às operações. 

Segundo Rezende (2005, p.13), “os sistemas e as 

funções empresariais ou organizacionais se complementam”. 

Sistemas de informação não são programas de compu-

tador (software). É uma organização das informações para 

uma posterior consulta como os antigos, raramente usados, 

fichários, agenda telefônica manual e outros processos de 

dados. Há muito tempo, a maioria dos sistemas de informação 

é assistida pelo computador. Programas são desenvolvidos 

para facilitar o acesso e manipulação das informações, facili-

tando o acesso as informações. O tempo que antes era gasto 

pesquisando em folhas, formulários, gavetas, armários, salas, 

podem em segundos ser localizados através de programas. O 

armazenamento das informações é chamado banco de dados. 

Se olharmos para trás, tínhamos mais paciência na 

espera de uma informação. 
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5.1 Dados, informação e conhecimento: há diferenças 

 

O processamento de informação, para entender 

adequadamente, é conveniente distinguir dados e informação. 

Rosini (2008) afirma que todo sistema apresenta a 

entrada de dados (input), processamento e saída da infor-

mação (output) e feedback. 

Já para Landon e Landon (2007), informações são 

dados apresentados em uma forma significativa e útil para os 

seres humanos. Dados, ao contrário são sequências de fatos 

brutos que representam eventos nas organizações ou no am-

biente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de 

uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. 

Batista (2004) define informação como um tratamento 

dos dados existentes acerca de alguma coisa, além disso, ela 

aumenta o conteúdo dos dados relacionados. 

E Gordon (2006) define de forma resumida que dados 

são fatos, valores, observações e medidas que não estão cen-

tralizadas ou organizadas. E informação como dados proces-

sados – dados que foram organizados e interpretados e Possi-

velmente formatados, filtrados, analisados e resumidos. 

De acordo com os autores, fica claro que os dados 

isoladamente são primitivos e se “trabalhados”, “estrutu-

rados”, são transformados em informação. Ou seja, se toma-

mos como exemplo o nome de um aluno, onde ele mora, 

número de telefone e outros dados, podem formar as infor-

mações cadastrais do mesmo. Isso pode ser pensado em vários 

aspectos em uma empresa. De fato, podemos ainda pensar que 

com várias peças teremos um objeto, uma máquina, como 

teremos com vários dados, uma informação. 

Para Rezende (2005, p.18), “a informação é um 

recurso efetivo e inexorável para as organizações, principal-

mente quando planejada e disponibilizada de forma perso-
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nalizada, com qualidade inquestionável e preferencialmente 

antecipada para facilitar as decisões.” 

 

E o conhecimento?  

 

Turban, Rainer e Potter (2007) definem que o conhe-

cimento consiste em dados e/ou informações que foram orga-

nizados e processados para transmitir entendimento, expe-

riência, aprendizagem acumulada e prática aplicada a um 

problema ou atividade. 

Segundo Gordon e Gordon (2006, p.4), “conhecimento 

é um entendimento ou modelo, sobre pessoas, objetos ou 

eventos, derivados sobre eles. O conhecimento proporciona 

uma estrutura para interpretar as informações, usualmente 

incorporados e explicando variações no tempo ou no espaço”. 

É importante também analisar que uma informação 

poderá ser um dado de outra informação. Afinal, o cadastro de 

uma pessoa, pode fazer parte de um formulário, currículo, etc. 

Um novo conhecimento será gerado. 

 

 

6 Os riscos na tecnologia da informação  

 

Nenhuma pessoa como nenhuma empresa está total-

mente livre de riscos. Do momento que saímos ou estamos em 

algum lugar, um risco pode surgir. E a empresa? Será que ela 

só vai está segura quando finalizar suas atividades?  

Para Ward (2000) a definição de risco é como o efeito 

acumulativo de probabilidade de incerteza que pode afetar 

positivamente (oportunidade) ou negativamente (ameaça) um 

projeto. 

Os riscos estão em todas as partes. Na tecnologia de 

informação (TI) este fato pode ser administrado, entretanto 

não podemos ter a ilusão de eliminarmos. Podemos sim, como 
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qualquer casa, criar estratégias de segurança para minimizar 

perdas, o que consequentemente pode alterar um funcio-

namento de uma empresa, ou sua vida útil. Ignorar esse fator é 

o que não é mais cabível entre os gerentes, administradores 

nas organizações. 

Segundo Westerman e Hunter (2008), conforme a 

dependência e a interdependência da tecnologia de infor-

mação pelas empresas foram aumentando, as consequências 

do risco de TI aumentaram igualmente. De fato, estamos cada 

vez mais, utilizando recursos da TI para auxiliar nossas 

atividades, para que tenhamos informações mais precisas e 

rápidas. É nessa intensividade e velocidade que nos depa-

ramos com o elevado nível de possibilidades de eventos 

inesperados, imprevisíveis, envolvendo falha ou mau uso da 

TI, comprometendo ou ameaçando em um grau maior que 

corresponderá a um objetivo na empresa e não apenas a área 

de TI. E os nossos clientes internos e externos nessa situação? 

As consequências podem ser para todos. 

Falar em risco, hoje, é algo bem mais relevante do que 

antes para empresas. Segundo Westerman e Hunter (2008), os 

resultados são incidentes de risco com três fatores em comum: 

1. Eles envolvem um prejuízo significativo para partes 

constituintes dentro e fora da empresa, em resultado 

de falha dos sistemas de TI ou dos controles dos 

processos de TI; 

2. Cada vez mais eles envolvem a divulgação pública, 

o que resulta em danos a reputação e em um escru-

tínio regulador. Essa divulgação pública amplifica 

as consequências do risco de TI, com resultados 

subsequentes que, por vezes, excedem em muito os 

prejuízos econômicos iniciais; 

3. Eles revelam a não-prestação de contas sobre pos-

síveis consequências comerciais da administração 

dos riscos de TI – em outras palavras, expõem uma 
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falha da administração em geral, e não apenas da 

administração de TI. 

 

E diante desses incidentes comentados anteriormente, 

é extremamente necessário que os executivos passem a 

compreender as estratégias de TI na empresa, e subsidiar as 

providências fundamentais para uma administração efetiva da 

TI. 
 

O que causa os RISCOS? 
 

A origem dos riscos na maioria das vezes é visto como 

um problema técnico ou falha humana. Mas, não podemos nos 

deter apenas a isso. Devemos sim, direcionar, também, o olhar 

para a supervisão da empresa e da governança dos processos 

de TI. A estrutura de funcionamento deficitária acarreta falhas 

e prejuízos, o que facilmente gerará riscos. E o resultante 

acaba com os processos decisórios e as consequências comer-

ciais. Em suma, muitos riscos estão na própria empresa e não 

especificamente na área de TI. 

Muitos fatores realmente podem ocasionar os riscos, 

sem percebemos sua amplitude. Criar uma estrutura para a TI 

é também um fator de origem de risco, se a mesma não for 

adequada. Para isso não ocorrer, é conveniente ter uma 

estrutura e processos apropriados com foco no envolvimento 

dos negócios sem ignorar os investimentos de TI. 

Outro fator que podemos também questionar é as 

decisões tomadas localmente com objetivo de soluções rápi-

das, otimizadas, podem originar riscos com o tempo, para a 

empresa como um todo. É daí, que vemos o quanto temos que 

perceber que as intenções podem ser as melhores em qualquer 

situação que ocasione riscos, mas não ignorar a importância 

de compreender e participar dos níveis perigosos que podem 

ser atingidos em uma empresa. 
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Contudo, em buscar não originar riscos em uma 

empresa, temos também de reportar para os profissionais de 

TI e o seu conhecimento, real, dos negócios da empresa. 

Vejam que é algo também de causa de risco! O não conheci-

mento do mercado, dos concorrentes ou da estratégia do 

negócio pode encobrir lacunas que resultem em pequenos ou 

desastrosos prejuízos. A vulnerabilidade pode estar justa-

mente nessa ausência de controles reais e aparentes de riscos. 

Em suma, não basta ter uma excelente equipe de TI, se eles 

não conhecem a empresa. 

Westerman e Hunter (2008) também focam que a falta 

de atenção ao risco estimula os riscos operacionais, incluindo 

os seguintes sintomas: má administração da infra-estrutura; 

ignorância, negligência ou deslealdade dos funcionários e 

sistemas cegos a atividades perigosas. 

Se analisarmos tudo isso, as falhas técnicas, as falhas 

humanas, a compreensão e atitudes da gestão e os conhe-

cimentos do negócio e suas estratégias pela TI, ainda teremos 

causas de riscos. Mas, podemos, contudo, ter sim um controle 

de minimização e precauções para situações imprevisíveis, 

porque existem diferentes tipos de riscos em todos os locais 

como mostra o fluxograma a seguir: 
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Figura 1: Risco em TI 

Fonte: Wederman [2000] 

 

Riscos internos e não-técnicos configuram, muitas 

vezes, em situações rotineiras em uma empresa, como os 

lançamentos no fluxo de caixa, e outros de ordem legal como 

contratos, licitações. É percebível que diversos tipos de riscos 

podem ocasionar diversos tipos de situações e consequências.  
 

6.1 Administrar o Risco de TI 

 

Administrar os riscos, não é algo fácil e nem comum. 

Vários só tomam atitudes quando eles ocorrem. E o tempo? 

Será que ainda existe para resgatar ou reverter uma situação? 

É necessário, que administremos os riscos de TI, para que 

possamos prevenir e saber onde eles podem mais ocorrer. 

Voltado para esse aspecto e com intuito de dispo-

nibilizar ferramentas, Westerman e Hunter (2008) desenvol-

veram um framework 4A, que segundo eles seria como um 

mecanismo para traduzir o risco de TI em termos comerciais. 

Os autores também direcionaram que: 
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O framework define o risco de TI como a possibilidade de que 

algum evento imprevisto que envolva a TI ameace qualquer um 

dentre quatro objetivos inter-relacionados da empresa: dispo-

nibilidade, acesso, precisão e agilidade. 

 

A definição de cada um dos 4A do framework, 

segundo Westerman e Hunter (2008): 

Disponibilidade: Manter os sistemas (e seus proces-

sos comerciais) em operação e recuperá-los em caso de inter-

rupções.  

Acesso: Assegurar o acesso apropriado a dados e 

sistemas, de modo que as pessoas certas o tenham quando pre-

cisarem e as pessoas erradas, não (a possibilidade de mau uso 

de informações delicadas cai nesta categoria). 

Precisão: Proporcionar informações corretas, oportu-

nas e completas que atendam aos requisitos da administração, 

do pessoal, dos clientes, dos fornecedores e dos reguladores.  

Agilidade: Ser capaz de mudar com rapidez e custo 

administrado – por exemplo, adquirindo uma firma, comple-

tando um grande redesenho dos processos comerciais ou 

lançando um novo produto/serviço (condições de TI que es-

treitem as opções da empresa para a ação caem nesta 

categoria).  

Diante dos conceitos dos 4A, no que se refere à 

disponibilidade podemos considerar, como exemplo, uma 

situação em que os gestores de uma empresa saberem quais 

dentre os principais processos, dependem da tecnologia da 

informação e suas consequências, em uma situação de indis-

ponibilidade?  

Já no que se refere ao acesso, podemos também exem-

plificar, trazendo a importância do valor da informação, em 

que situação causaria menos prejuízo à empresa se fossem 

incorretamente ingeridos? 
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No que concerne à precisão, uma questão é que tipo de 

informação incompleta impõe a empresa e aos seus objetivos 

ou planos? 

Por fim, a agilidade está em várias situações, e exem-

plificar pode está voltada para com que frequência projetos da 

empresa diretamente relacionada aos recursos de TI pode ser 

executada dentro do período estabelecido? 

As questões diante de cada um dos 4A são apenas 

hipóteses que pode ocorrer diante de inúmeras outras. 

Considerando a criação do framework 4A, os riscos de 

TI resultam em implicações comerciais, onde essas estão vol-

tadas para os objetivos da empresa e de terceiros. O que tam-

bém podemos analisar ou diagnosticar é que qualquer risco de 

TI, pode atingir todos os objetivos de uma organização, 

mediados pela TI. 
 

6.2 Recursos para a Gestão da TI 

 

Uma empresa precisa estar sempre atenta as ameaças, 

as vulnerabilidades, falhas e tantas outras situações inespera-

das que o risco de TI, para que o framework 4A possa 

realmente está ativo.  

Trazer mais recursos para auxiliar no perfil de risco é 

pensar em mais controle, com melhorias contínuas. Para com-

plementar o framework dos 4A, Westerman e Hunter (2008) 

definiram uma abordagem direta, através de três disciplinas 

chamadas: Alicerce, Processo de Governança do Risco e 

Cultura de Consciência do Risco, como mostra a ilustração a 

seguir: 
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A primeira disciplina chamada Alicerce é a base da 

tecnologia porque se refere à infra-estrutura e aplicações, 

tendo ainda procedimentos e as pessoas de suporte. Com uma 

boa administração, e uma forma clara e sem tanta comple-

xidade, é fundamental. Não precisa de muitas  coisas, mas o 

necessário. Entretanto, uma casa construída com alicerce ruim 

sofre rachaduras e posteriormente até um colapso. 

A segunda disciplina chamada Processo de Gover-

nança do risco bem elaborado, permite que detectemos todos 

os riscos no nível da empresa, dando aos executivos oportu-

nidade de maneira coerente na gestão de risco, como também 

a todos os clientes internos poderem administrar a maioria dos 

riscos em suas áreas de atuação. 

Já a terceira disciplina chamada Cultura de Consciên-

cia de Risco, é para que toda a empresa não ignore os riscos, 

mas os conheça e debate, discuta sobre assunto tão delicado 

que causa tantos danos para todos. É necessário que não 

existam pessoas desinformadas. A cultura da consciência do 

risco começa pelo topo. 
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Uma empresa preocupada com a gestão de riscos 

precisa ser competente nas 03 disciplinas, mesmo no que no 

início ela possa focar, primeiro, em uma até atingir as demais. 

O importante é seguir em rumo para obter uma capacidade de 

gestão de risco. 

Imagine o somatório dessas disciplinas para os execu-

tivos? É simplesmente pensar que a confiança pode está che-

gando para eles.  

 

6.3 Os Riscos e o Plano de Continuidade dos Negócios 

 

A gestão da continuidade dos negócios (GCN) consiste 

em administrar os impactos de situações perigosas, por mais 

inesperadas que sejam. 

Entender os ativos e desenvolver um plano é um item 

que fazem parte da GCN. Implementar e testar os planos 

podem minimizar sim as situações riscos, porque pode ser 

feito por classificação de níveis e periodicidade.  

Imaginemos os treinamentos contra incêndios que 

ocorrem na maioria das empresas. É isso que precisamos para 

o GCN. Consciência que pode ocorrer riscos e construir 

planos de continuidade e testá-los com eficiência, ocasio-

nando benefícios de existência. 

Desenvolver e realizar testes podem não ser algo tão 

fácil para as empresas tanto de pequeno e grande porte. Mas a 

GCN é voltada para riscos de graves consequências, para re-

duzir os impactos aos negócios. A empresa precisa ter atitude 

e buscar reduzir as probabilidades de problemas, fechando as 

lacunas e qualquer empecilho que vem a encontrar no meio do 

caminho. 

Uma empresa que tem a preocupação de apenas não só 

entender ou observar os riscos, mas buscar administrá-los é 

considerada uma empresa mais prevenida e porque não dizer 
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mais segura. Devemos sim, enquanto executivos que podemos 

converter riscos de TI em vantagem competitiva. 

 

 

7 Considerações finais 

 

Advindos de um contexto no qual tecnologia é assunto 

para a área de computação, as pessoas e as empresas iniciaram 

nova postura: conhecer mais para compreender os investi-

mentos em TI. 

Analisar os modelos existentes (se é que existe mo-

delo) é complexo para administradores, mas a busca por 

recursos para contribuir, focando a resolução de problemas e 

fortalecimento da competitividade em um mercado exigente, 

proporciona caminhos que antes não existiam. Atitudes são 

necessárias para identificarmos o que pode ou não contribuir, 

se devemos ou não investir.  

O foco das empresas em tempos de mudanças é inves-

tir no conhecimento que os gestores precisam em TI, posto 

que não precise construir, precisam sim, saber como é 

construído e o que querem com essa construção. 
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55  
  

GGEESSTTÃÃOO  CCOOMMPPAARRTTIILLHHAADDAA  EE  

CCIIDDAADDAANNIIAA::  UUMM  EESSTTUUDDOO  DDAA  

EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAA  DDOO  ““PPAACCTTOO  DDOO  

NNOOVVOO  CCAARRIIRRII””  

 

MMÁÁRRCCIIOO  RREEIINNAALLDDOO  DDEE  LLUUCCEENNAA  FFEERRRREEIIRRAA  

MMÁÁRRCCIIAA  DDAA  SSIILLVVAA  CCOOSSTTAA  

 

 

 

1 Introdução 

 

A globalização trouxe consigo o crescimento de uma 

série de novas demandas sociais, obrigando os gestores pú-

blicos a procurarem formas alternativas de gerir a coisa públi-

ca. Nesse contexto, ganha força o debate em torno dos mode-

los democrático-participativos de gestão, dentre os quais, se 

destaca o de Gestão Compartilhada, cujo objetivo é integrar 

cooperativamente setor público, setor privado, e sociedade 

civil na promoção do desenvolvimento local, de forma susten-

tável, com participação da sociedade na governança. Analisar 

o modelo de gestão compartilhada implantado na Região do 

Cariri Paraibano, dando ênfase ao município de Cabaceiras, 

cuja gestão foi premiada pelo Programa de Gestão e Cida-
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dania da FGV, é o objetivo do presente trabalho. Para isso 

foram realizadas entrevistas com consultores, gestores e 

Membros da sociedade civil organizada dentro de uma abor-

dagem qualitativa com uso do método do estudo de caso. Os 

resultados evidenciaram a importância do modelo de gestão 

compartilhada como propulsor do desenvolvimento local a 

partir da participação cidadã. 

O desenvolvimento da região Nordeste há muito 

tempo se apresenta como desafio aos nossos governantes. 

Apesar de ser a região mais pobre do país e com sérios pro-

blemas sociais e ecológicos, o Nordeste brasileiro dispõe de 

recursos que permitem o seu desenvolvimento econômico e 

social, sendo necessário, para tanto, a implementação de polí-

ticas públicas participacionistas que promovam o fortale-

cimento do associativismo e do cooperativismo. 

As tentativas de resolver os problemas sociais apenas 

com políticas assistencialistas ou compensatórias tiveram um 

resultado modesto na reversão às desigualdades sociais e da 

baixa qualidade de vida das populações. Essas políticas aju-

daram de forma emergencial a diminuir o sofrimento dos mais 

carentes, mas não foram capazes de reduzir as mazelas sociais 

e o problema da distribuição de renda no país. O processo de 

democratização da sociedade brasileira trouxe à tona as pres-

sões políticas por respostas efetivas do Estado àquelas deman-

das, tendo como um dos pontos principais uma maior parti-

cipação do cidadão na gestão da coisa pública.  

Advindos desse novo contexto de pressões sociais, os 

modelos de gestão democrático-participativos parecem estar 

promovendo, ainda que de forma lenta, significativas mu-

danças nos programas políticos tradicionais de gestão pública. 

As novas iniciativas de gestão propõem questionar a cultura 

política enrijecida pelas práticas centralizadoras que, até 

então, orientaram a administração pública no Brasil.  
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O modelo de Gestão Compartilhada aparece, então, 

como um ferramental conceitual e prático efetivo na promo-

ção desse desafio de mudança. Segundo Monteiro et al. 

2002), a ideia básica é a de criar possibilidades para superar 

obstáculos através da interação entre as forças sociais, políti-

cas e culturais de uma determinada região, articuladas entre as 

diversas instâncias, agentes e programas de desenvolvimento, 

formando um sistema integrado, compartilhado por todos: 

Governo, Iniciativa Privada e Sociedade Civil.  

É esse o modelo de gestão que a região do Cariri parai-

bano vem tentando implementar, buscando por em prática 

iniciativas que envolvam a participação da sociedade civil em 

projetos de geração de renda e desenvolvimento social local. 

Trata-se de um compromisso informal formulado pela socie-

dade civil, iniciativa privada e poder público para promover o 

desenvolvimento sustentável da região via a formação de 

parcerias e a gestão compartilhada de ações e atividades. Mas 

como acontece esse pacto? Quais os atores que o constituem e 

sob que forma de interação eles participam e cooperam? Que 

principais iniciativas e ações foram implementadas e a quem e 

como elas beneficiam? Que mudanças concretas podem ser 

observadas com relação ao alcance de melhorias sociais e 

desenvolvimento sustentável na região?  

Essas foram as questões centrais de pesquisa a que o 

presente texto pretende responder. Nele, analisa-se a expe-

riência de Gestão Compartilhada do “Pacto do Novo Cariri” e 

seu impacto no desenvolvimento econômico/social do municí-

pio de Cabaceiras, Estado da Paraíba. A pesquisa se justificou 

não apenas por ser este um programa promissor de desenvol-

vimento local, mas também por ser uma experiência ainda 

muito pouco estudada nos meios acadêmicos.  

A pesquisa tomou por base metodológica o estudo de 

caso de cunho exploratório e sob a perspectiva da abordagem 

qualitativa. Como instrumentos de coleta dos dados primários 
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foram utilizados a entrevista, construída a partir de questões 

semi-estruturadas, e a observação direta. As entrevistas foram 

aplicadas junto ao coordenador do Pacto do Novo Cariri, a 

cinco consultores do SEBRAE/PB envolvidos no programa, a 

dois presidentes de cooperativas, a 4 cooperados e a um gestor 

público do  município estudado. Na estratégia de coleta dos 

dados secundários foi utilizada a análise documental, que 

serviu para complementar as informações primárias coletadas. 

Ainda com relação à metodologia, deve ser claramente 

expresso o tipo de corte. No presente trabalho optou-se por 

um corte seccional com perspectiva longitudinal. Nessa situa-

ção, segundo Vieira (2004, p.21), a extração de dados é feita 

em um determinado momento, mas resgatados dados e infor-

mações de outros períodos passados, que no presente trabalho 

foi feita através da análise documental e também através das 

representações e significados extraídos da memória das pes-

soas.  

O foco estava no interesse de, não apenas descrever o 

Pacto Novo Cariri, mas de compreender a experiência vivida 

pelas pessoas nele envolvidas na intenção de buscar caracte-

rizar sua forma de constituição e funcionamento. As entrevis-

tas buscaram constatar a concepção do modelo de pacto e o 

seu significado para os atores envolvidos, as formas de con-

cretização do modelo, a participação do Governo, da Socie-

dade Civil e da Iniciativa Privada e a efetividade, em termos 

da participação cidadã e das iniciativas bem sucedidas na ge-

ração de renda e autonomia, enfim, os resultados alcançados 

em termos de desenvolvimento local e cidadania. 
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2 Gestão compartilhada e novas iniciativas de participação 

democrática  

 

Desde meados dos anos de 1970 o debate sobre o 

papel do Estado, reflexo da chamada crise fiscal, vem ocu-

pando intelectuais e governantes. No Brasil, esse debate pôs 

em foco o questionamento da forma tradicional de organi-

zação e gestão governamental a partir do esgotamento dos 

modelos autoritários, burocráticos e centralizados de adminis-

tração pública vigente (PIMENTA, 1998); (MARINI, 2002). 

Pressionados pela inefetividade das políticas tradicionais no 

enfrentamento das crescentes demandas sociais e por movi-

mentos de participação política nos vários segmentos da so-

ciedade, governos de todas as instâncias têm buscado inovar 

as formas de intervenção no sentido de dotar a sociedade de 

mecanismos de maior controle e participação social nas polí-

ticas de Estado. As iniciativas que buscam envolver parcerias 

e uma maior integração entre as esferas pública, privada e a 

do chamado terceiro setor parecem apontar um caminho 

promissor na efetivação de políticas de desenvolvimento 

local. Orçamento participativo, projetos de emprego e renda 

em parcerias com entidades não governamentais e privadas, 

pactos entre a sociedade civil organizada, iniciativa privada e 

governo são exemplos de iniciativas de gestão que extrapolam 

o alcance e questionam as tradicionais formas da gestão públi-

ca tecno-burocrátizadas, centralizadas e fechadas à participa-

ção popular. 

Segundo argumentou Franco (2002), o surgimento de 

novas demandas e a falta de capacidade dos governos em 

atendê-las são as bases que deram origem à procura por novos 

modelos de gestão que buscassem suprir às crescentes neces-

sidades sociais. Ainda segundo este autor, as mudanças ocor-

ridas em todo o mundo, nas últimas décadas, demandava uma 

nova forma de promover o desenvolvimento, não mais de 
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maneira centralizada, de cima para baixo, muito dependente 

das atenções governamentais, mas, ao contrário, a partir dos 

recursos e das potencialidades locais, ou seja, de baixo para 

cima, e uma forma de desenvolvimento que buscasse também 

a sustentabilidade. 

O Modelo de Gestão Compartilhada aparece como 

uma das propostas que se alinham à ideia de desenvolvimento 

sustentável e fundado na participação cidadã. Segundo Mon-

teiro et al (2002), esse modelo de gestão se caracteriza como 

sendo não pertencente ao Estado, Iniciativa Privada ou a So-

ciedade Civil, mas a um espaço de interação dessas instâncias 

de forma sinérgica, que possibilita um novo meio de perceber 

e intervir no sistema objeto da cooperação. Assim temos um 

modelo de gestão que busca a interação entre os diversos 

atores que compõem a sociedade objetivando, através da 

cooperação, o desenvolvimento local e a prática da cidadania. 

Ainda segundo esses autores, para que se tenha um 

ambiente propício para a implementação de uma filosofia de 

Gestão Compartilhada, alguns pontos devem ser identificados, 

são eles: autonomia, auto-estima, autoconfiança, parceria, 

complementariedade, solidariedade, confiança, ética, transpa-

rência e visão sistêmica. Todo o processo de implantação, 

sustentação e aprimoramento da Gestão Compartilhada requer 

um esforço contínuo que envolve o uso de procedimentos e 

ferramentas de diagnose, planejamento de ação e resolução de 

conflitos de forma interativa e integrada e devem ser levados 

em consideração para a implementação, manutenção e suces-

so de um modelo de Gestão Compartilhada: 

a)  Deve-se buscar formar um grupo de instituições 

com capacidade de angariar recursos e de colabo-

rar com o desenvolvimento do sistema; 

b)  Constantemente os atores envolvidos devem estar 

sendo sensibilizados da importância de sua mobi-
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lização para o todo, criando-se para isso estraté-

gias de integração entre as partes. 

c) Definir como será estruturado o modelo organi-

zacional onde será implantada a Gestão Compar-

tilhada. Pode-se optar por um pacto, um fórum, 

um arranjo produtivo local, um conselho, um 

consórcio etc. 

d) Os papéis dos atores envolvidos devem ser cla-

ramente definidos de forma a identificar quais os 

recursos e conhecimentos que podem ser dispo-

nibilizados. 

e) Para os projetos prioritários deverão ser formados 

grupos específicos com a finalidade de impul-

sioná-los. Além do foco no todo, esses grupos se 

preocuparão com projetos específicos de acordo 

com suas afinidades. 

f) Identificação das lideranças com consequente 

capacitação das mesmas para que se tornem per-

manentes incentivadoras. 

g) Promover reuniões que propiciem o aumento das 

energias e recursos, ampliando a integração e pro-

piciando a inclusão de novos agentes, devendo a 

participação ser aberta a qualquer cidadão que 

queira se integrar.  

h) Promover reuniões de acompanhamento nas quais 

todo o processo deve ser avaliado e, se necessário, 

feitos os devidos acertos em sua programação.  

i) Procurar o apoio da imprensa no sentido de 

divulgar através de seus canais todo o processo, as 

suas metas, ações e resultados alcançados. 

 

Pode-se constatar a existência de modelos de gestão 

compartilhada unipartite, bipartite e tripartite. No modelo 

unipartite, encontramos a interação de atores de uma única 
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esfera. Já no modelo bipartite essa interação acontece entre 

dois atores de esferas diferentes.  

Com relação ao terceiro modelo, o tripartite, tem-se a 

interação dos três atores: Governo, Iniciativa Privada e Socie-

dade Civil. Assim, muitas interações se dão inicialmente de 

forma bipartite e, com o seu amadurecimento, partem para o 

modelo tripartite. Por fim, vale frisar que a gestão compar-

tilhada não pode ser imposta, ainda que ela necessite de lide-

rança política. Ela deve acontecer naturalmente, sendo suas 

dificuldades e resistências vencidas com o tempo e o amadu-

recimento das partes envolvidas.  

Outra temática que acompanha os novos modelos de 

gestão, e um dos objetivos mais importantes dentre os a serem 

alcançados por suas propostas de ação, é a da cidadania. Mas 

é importante salientar que falar em cidadania implica em 

saber reconhecer, de fato, o que essa palavra representa para 

nossas vidas. Ao lado das mudanças econômicas de cunho 

neoliberal que propugnaram, a partir dos anos de 1980, a 

redefinição do papel no Estado no sentido de priorizar o con-

trole monetário em detrimento dos gastos sociais, teste-

munhamos o crescimento de iniciativas da sociedade civil em 

projetos mais solidários de geração de renda e desenvol-

vimento local. Muitas dessas iniciativas procuram resgatar o 

conceito de cidadania como único meio de a sociedade exer-

cer controle sobre o Estado e cobrar que os recursos públicos 

sejam voltados para o interesse coletivo.  

Todavia, a noção de cidadania tem sido muitas vezes, 

banalizada, usada por gestores públicos e privados de forma 

manipulativa. Antes de tudo é preciso se ter consciência de 

que cidadania pressupõe prévio desenvolvimento do cidadão 

naquele sentido que lhe confere autonomia econômica e 

política, sendo que esse amadurecimento passa pela esfera da 

universalização de direitos, dentre eles, o da educação. Con-

forme nos esclarece Franco (2000, p.41), “níveis insuficientes 
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de conhecimento retiram das populações a possibilidade e a 

capacidade de influir nas decisões públicas, marginalizando-

as para além do aspecto econômico, também do ponto de vista 

político”. Manzini-Covre (2002, p.11) sintetiza muito bem 

esse significado: 

 
Cidadania é o próprio direito à vida no sentido pleno. Trata-se de 

um direito que precisa ser construído coletivamente, não só em 

termos de atendimento às necessidades básicas, mas de acesso a 

todos os níveis de existência, incluindo o mais abrangente, o 

papel do(s) homen(s) no Universo. 

 

Ainda para essa autora, a cidadania pode ser melhor 

detalhada em termos de direito civis, sociais e políticos. O 

primeiro está associado basicamente ao direito de dispor do 

próprio corpo, locomoção, segurança etc. O segundo diz res-

peito ao atendimento das necessidades humanas básicas – 

alimentação, habitação, saúde, educação, etc. E o terceiro está 

relacionado à deliberação do homem sobre a vida, ao direito 

de se expressar livremente, de pensar, de praticar a política e a 

religião que bem entender, mas, principalmente, de procurar 

relacionar-se com outros indivíduos em organismos de repre-

sentação direta ou indireta. 

Já Bengoa (1987) entende a cidadania como o resul-

tado de uma democracia que se refere ao processo de con-

quista e aprofundamento da liberdade dos cidadãos perante o 

Estado, ao processo de afirmação das diferenças culturais no 

seio da sociedade, de uma democracia a partir da base com 

uma ampla participação do cidadão. 

Em nosso país a prática da cidadania ainda é pouco 

utilizada pela sociedade, não acostumada com cultura de 

participação. No entanto, já é notória a iniciativa de alguns 

governos na promoção de uma democracia de participação di-

reta. Dentre as experiências de participação cidadã na defini-

ção e controle do uso de recursos públicos, a Região Metropo-



124 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

litana de Porto Alegre tem se destacado como a de maior 

percentual de pessoas filiadas ou associadas a organizações 

representativas, reflexo das políticas públicas que vem sendo 

adotadas pelos últimos governos.  

 Os exemplos de gestão fundados numa concepção de 

integração e parceria entre governos e sociedade civil organi-

zada, tendo como alvo o desenvolvimento local a partir da 

participação popular, também entram na conta da promoção 

da cidadania. Dentre eles, as iniciativas de “pactos” jã são 

uma realidade em muitas regiões do país. Monteiro et al 

(2002) elenca 15 deles, dentre os quais, pode-se destacar o 

Pacto de Cooperação do Ceará, sobre o qual discorrere-se 

brevemente a seguir como forma de referenciar a experiência 

do Pacto Novo Cariri. 

 

 

3 Gestão compartilhada e o pacto de cooperação do Ceará 

 

 O Estado do Ceará desenvolveu um modelo tripartite 

para gerenciar alguns programas de desenvolvimento local. O 

seu pacto de cooperação surgiu no ano de 1986, com a missão 

de catalisar energias de pessoas, equipes, movimentos e orga-

nizações interessadas no desenvolvimento sustentável do 

Estado, na esfera econômica, social, política, cultural e am-

biental. O Ceará tinha chegado a um estado de calamidade 

com desigualdade social e pobreza, aliados à ineficiência e 

precariedade da gestão e distribuição dos recursos públicos. 

Naquela ocasião, um grupo de jovens empresários iniciou um 

processo de mobilização da sociedade que levou o governo a 

começar um processo de transformação administrativa no qual 

o poder público se associaria à sociedade organizada e às lide-

ranças do mercado para a realização da tarefa de desenvolver 

o Ceará. 
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 Segundo Monteiro et al. (2002), o que começou 

pequeno cresceu e transformou-se em uma rede que hoje está 

em seis regiões do estado, na forma de Pactos Regionais, 

multiplicando-se através de fóruns setoriais, unindo as cadeias 

socioeconômicas principais, constituindo uma teia que busca 

o compartilhamento da gestão entre atores ligados à iniciativa 

privada, à sociedade civil e ao governo. A estrutura é inte-

grada por 6 Pactos Regionais, 4 Fóruns Setoriais e 11 Fóruns 

Temáticos, sendo o seu funcionamento virtual, autônomo e 

auto-sustentável, articulando-se em forma de rede, entre si e 

com as diversas organizações governamentais, privadas e não 

governamentais. Ela funciona de modo informal, não pos-

suindo personalidade jurídica, patrimônio, sede, fontes pró-

prias de financiamento, corpo dirigente ou funcional, sendo 

que cada unidade procura manter-se através de cotizações, 

empréstimo de espaços para reuniões, terceirização de ser-

viços, utilização de estruturas ociosas de entidades, etc. 

 Para os autores, os resultados obtidos pelo Pacto têm 

contribuído para aumentar a aproximação entre a população e 

as organizações participantes, acelerando a velocidade de suas 

interações, estimulando cooperação e a formação de parcerias, 

expandindo esferas de compartilhamento de gestão entre elas, 

buscando-se o estímulo à construção de uma nova cultura.  

 Em seus estudos, Rebouças et al. (1999) afirmaram 

que o pacto desenvolveu-se de tal forma que atingiu diversas 

camadas da sociedade, dando origem a uma verdadeira rede 

de cidadania. Aos poucos o cidadão foi descobrindo que podia 

participar, criar instâncias que o levassem a buscar o com-

partilhamento da gestão, passando a participar diretamente na 

construção do seu próprio destino.  

 A experiência do Pacto do Ceará inspirou a iniciativa 

do Pacto Cariri que mais adiante é estudado. Muitas das 

mudanças comentadas sobre o fortalecimento, e por que não 

dizer, o nascimento de uma cultura participativa e, com ela, o 
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afloramento de um sentimento de auto-estima, de inclusão, de 

indivíduos sujeitos dos seus destinos, puderam ser constatadas 

na presente pesquisa.  

 

 

4 O pacto do Novo Cariri em Cabaceiras 

 

 O programa do “Pacto do Novo Cariri” abrange a 

região do Cariri paraibano que é composta por 31 municípios. 

Dentre esses municípios, a cidade-pólo de Cabaceiras repre-

senta de forma concreta a experiência do que pode ser 

conceituado como um programa de Gestão Compartilhada. 

Com uma população de 5.000 habitantes e extensão territorial 

de aproximadamente 500 km2, Cabaceiras possui um dos 

maiores rebanhos de caprinos e ovinos do Estado da Paraíba e 

é o principal celeiro do artesanato em couro desse Estado, 

confeccionado a partir da pele de caprinos, curtida através de 

processo vegetal e utilizada na confecção de sandálias, bolsas, 

cintos, coletes, chaveiros, selas, arreios, chapéus, etc. Caba-

ceiras também é detentora de belas e ricas reservas arqueoló-

gicas, destacando-se o Lajedo de Pai Mateus – 2 Km de lajedo 

com formação rochosa única no mundo. Por esses atributos a 

cidade tem atraído turistas de vários países. Só para ilustrar, 

no período de novembro de 2000 a abril de 2001, Cabaceiras 

recebeu mais de 1.000 escandinavos. O município tem sido 

palco de produções cinematográficas – cenário de gravações 

da premiada mini série o Auto da Compadecida, da Rede 

Globo de Televisão. 

 A experiência de gestão compartilhada nessa cidade já 

apresenta os seus primeiros resultados: a cidade foi uma das 

vencedoras do círculo de premiação do Programa Gestão e 

Cidadania, da Fundação Getulio Vargas (FGV), Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
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Fundação Ford. Cabaceiras foi escolhida como uma das cinco 

melhores experiências brasileiras em Gestão e Cidadania. 

 

4.1 O que é o pacto do Novo Cariri 

 

 O pacto do Novo Cariri é um compromisso informal 

formulado pela sociedade civil, iniciativa privada e poder 

público, para promover o desenvolvimento sustentável da 

região via a formação de parcerias e a gestão compartilhada 

de ações e atividades (SEBRAE, 2003, p.1). 

 O mesmo entendimento foi confirmado através das 

entrevistas realizadas junto aos sujeitos de pesquisa que 

encabeçam algumas das esferas que compõem o Pacto.  

 
O pacto ele é um contrato informal, é um acordo de vontades, 

certo, que busca práticas de geração de renda que sejam 

sustentáveis, agora o modelo é de base associativista, atua sobre 

as propriedades familiares e tem uma gestão em nível de 

município buscando a integração regional [...]“O Pacto não tem 

estrutura definida. O pacto é feito o corpo humano, ele é bio-

lógico, ele se organiza de acordo com determinadas tarefas. 

(Coordenador do SEBRAE) 

O pacto ele congrega entidades públicas, sociedade, governo e 

empresariado dentro de um processo voltado para o desenvol-

vimento sustentável da região, esse é o grande objetivo do Pacto 

(Consultor) 

 

 Com relação aos cidadãos envolvidos nas ações 

oriundas do Pacto, tem-se que embora eles não tenham um 

discurso formal para defini-lo, é claro o reconhecimento da 

importância do Pacto para o surgimento de novas oportu-

nidades de renda e desenvolvimento e para o florescimento de 

certa noção de associativismo. 

 O SEBRAE, que funciona como propulsor do modelo, 

vem atuando em várias frentes através do PRO-CARIRI 

(Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 

Cariri), que faz parte de um conjunto de programas que 
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objetivam ações de desenvolvimento local, integrado e susten-

tável no estado da Paraíba. Assim, o SEBRAE atua na sensi-

bilização e mobilização da comunidade; na orientação e estru-

turação do processo de desenvolvimento local, integrado e 

sustentável; na formação de Fóruns e/ou Pactos de desenvol-

vimento municipal e microrregional; na capacitação de lide-

ranças locais para o planejamento e a gestão compartilhada do 

desenvolvimento (diagnóstico participativo), e na elabora-ção 

do plano de desenvolvimento local/regional.  

 São os seguintes os projetos de desenvolvimento que 

integram o PROCARIRI: Desenvolvimento da Micro e Pe-

quena Empresa, Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 

Caprinocultura, Fortalecimento e Desenvolvimento do Artesa-

nato, Modernização Gerencial e Fortalecimento da Adminis-

tração Pública, Mobilização e Capacitação de Comunidades, 

Preservação e Gestão Ambiental. Estes projetos foram elabo-

rados após diagnóstico local com a realização de fóruns em 

que houve a participação de membros da sociedade civil local. 

O Pacto do Novo Cariri teve início no final de 1999 e 

começo do ano 2000. A escolha da região do Cariri foi muito 

questionada pelas autoridades do governo que achavam que a 

região, por ser a mais pobre e atrasada, não era a ideal para se 

aplicar o modelo. Com o passar do tempo, verificou-se que 

justamente por ser aquela região a mais pobre e a menos assis-

tida, os seus cidadãos foram mais receptivos à implantação da 

nova filosofia. Em outras regiões do Estado, onde foi poste-

riormente aplicado o modelo, não se obteve os resultados 

esperados, sendo esse insucesso atribuído, de acordo com 

informações colhidas nas diversas entrevistas, à “descrença” 

dos cidadãos com a política local. Descrença que é fruto, prin-

cipalmente, das sucessivas tentativas do modelo tradicional 

intervencionista que não lograram êxito na redução da po-

breza na região.  
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 A ideia do Pacto, disseminada pelo SEBRAE, era 

desenvolver na região uma nova cultura, a cultura do empre-

endedorismo, em contraponto à do empreguismo. Conscien-

tizar os cidadãos a partirem para seus próprios negócios ao 

invés de esperarem por uma oportunidade de trabalho.  

 A princípio, essa ideia foi promovida em vários muni-

cípios através de fóruns onde membros das comunidades 

locais passaram a se reunir e a definir as suas potencialidades 

através de um diagnóstico participativo. Em seguida foram 

realizados os programas necessários para que aquelas poten-

cialidades fossem exploradas, o que contou com o comparti-

lhamento de ações promovidas pelas diversas entidades par-

ticipantes do Pacto, dentre as quais podemos destacar o pró-

prio SEBRAE, o Banco do Brasil, a Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG), as prefeituras municipais e o go-

verno do Estado. As entrevistas revelaram que a participação 

da gestão pública municipal nas ações desenvolvidas pelo 

Pacto foi de fundamental importância. A partir do momento, 

em que não eram encontradas lideranças locais capazes de 

conduzir o processo, ou o governo local não participava 

efetivamente, o Pacto não funcionava. 

 O Pacto do Novo Cariri procurou implantar na região 

do Cariri um modelo de gestão compartilhada em que cada 

parceiro mantém sua identidade institucional e programática, 

dirigindo pessoas, esforços e recursos para fins comuns e inte-

grados, evitando ações isoladas, paralelismo e sobreposições, 

que são os pontos chaves defendidos pelo modelo de gestão 

proposto. Inicialmente, foram identificados como parceiros do 

Pacto várias entidades pertencentes às esferas do governo, 

iniciativa privada e sociedade civil, caracterizando, dessa for-

ma, o modelo como sendo tripartite. 

 No início, somente nos municípios de Cabaceiras, 

Monteiro e Sumé foram encontradas lideranças capazes/ inte-

ressadas em dar início ao Pacto, o que deu surgimento a ideia 
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de que o Pacto era “de alguns”. Com o passar do tempo e as 

novas adesões, essa concepção foi sendo mudada, o que nas 

palavras de um dos entrevistados: 
 

Ele hoje representa uma rede social bem consistente, sólida, quer 

dizer a impregnação do modelo é nítida, é clara de forma que a 

coisa hoje ficou consolidada. (Coordenador do SEBRAE) 

 

 O município de Cabaceiras, apesar de apresentar um 

dos menores índices pluviométricos do país, com condições 

que a princípio poderiam ser consideradas adversas ao desen-

volvimento, vem sendo palco de uma das experiências de 

sucesso do Pacto. Depois de realizados os fóruns, em que se 

buscou diagnosticar quais seriam as potencialidades da região, 

ficou constatado que poderiam ser explorados a caprino-

vinocultura, o turismo, o artesanato, a micro e pequena em-

presa, e que poderia ser diversificada a base agrícola. Tam-

bém como resultado das deliberações dos fóruns, definiu-se 

que, deveria ser incentivada a educação empreendedora e mo-

dernizado o aparelho municipal de gestão. 

 A partir de então, foram incentivadas várias inicia-

tivas, com destaque para a exploração da caprinovioncultura 

por meio da ASCOMCAB (Associação dos criadores de ca-

prinos e ovinos do município de Cabaceiras), do artesanato 

através da ARTEZA (Cooperativa dos curtidores e artesãos 

em couro da Ribeira), do turismo, que é explorado pela Ini-

ciativa Privada. Também foram desenvolvidas iniciativas vol-

tadas para o treinamento e capacitação de servidores munici-

pais e de incentivo à educação empreendedora.  

 Com relação à caprinovinocultura, mudar a menta-

lidade dos criadores da região foi uma das primeiras grandes 

dificuldades, isso porque existia ainda a concepção de que o 

ideal seria a criação dos bovinos, fato que foi rechaçado atra-

vés de estudos de viabilidade econômica que provaram que, 

para a região, a caprinovinocultura era muito mais vantajosa 
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apresentando, sobretudo, custos inferiores aos da pecuária. A 

partir da caprinovinocultura foram exploradas as atividades 

relativas ao artesanato com a utilização do couro do bode, a 

comercialização do leite da cabra, e mais recentemente estão 

sendo realizados os preparativos para se explorar comercial-

mente, também, a carne do animal.  

 No que tange ao artesanato, foi identificada a riqueza 

cultural da região, constituindo-se da mistura indígena, euro-

peia e africana, e que funciona como alternativa de ocupação 

da mão-de-obra e de fixação do homem no seu meio natural. 

Também foram realizados estudos a fim de identificar quais 

as potencialidades que poderiam ser exploradas através do 

turismo por meio de eventos ou através de suas belezas 

naturais. A região é rica, na tradição folclórica, festas popu-

lares, música, etc. 

 Um dos destaques do município de Cabaceiras é a 

figura do bode, sendo comemorada no mês de maio de todos 

os anos a “Festa do Bode Rei”, quando são realizados jogos 

envolvendo a figura do bode, e também são comercializados 

vários pratos elaborados a partir da culinária que utiliza a 

carne de bode. Essas atividades vêm propiciando um incre-

mento considerável no turismo da região, trazendo novas divi-

sas para a população local e consequentemente para o muni-

cípio. 

 O Pacto na cidade de Cabaceiras tem trazido bons 

resultados. A área do Turismo, impulsionada pelo Hotel Fa-

zenda Pai Mateus, na região do Lajedo, propiciou a mudança 

de comportamento em relação aos recursos naturais, que antes 

eram explorados de forma predatória. Outro fator importante é 

que o fluxo de turistas incentivou o surgimento de outras 

atividades como hotéis, pousadas, bares, restaurantes e lojas 

de artesanato, gerando emprego e renda para comunidade.  

 Decorrente dos programas de formação e aperfei-

çoamento da atividade produtiva, que contou com funda-
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mental apoio de pesquisadores da UFCG e consultores técni-

cos do SEBRAE, foi perceptível a evolução da caprinovi-

nocultura com implementação de novas tecnologias, melhoria 

da qualidade do rebanho, aumento da produtividade das 

cabras, adoção de manejos sanitários, investimento em infra-

estrutura. A preocupação com a saúde dos caprinos reverte-se 

não só em uma melhor qualidade do leite e aumento da 

produção, como também em uma melhor qualidade do couro 

destinado ao artesanato. Através da parceria entre as asso-

ciações, o SEBRAE, e o Banco do Brasil foi instituída na 

região a figura do “ADR” (Agente de Desenvolvimento 

Rural), que é um agente de saúde dos animais. Esses agentes 

passam o dia visitando os produtores a fim de averiguar a 

saúde do rebanho, como também, instruir aos criadores sobre 

a melhor forma de seu manejo. 

 O programa de industrialização do leite de cabra em 

sistema de cooperativa serve de exemplo para ilustrar o que se 

acabou de comentar. No início, a produção de leite diária não 

chegava a 100 litros, que era o necessário para que a máquina 

que industrializa o leite funcionasse. Existia na região uma 

pequena produção para consumo próprio dos criadores, e a 

maquina encontrava-se guardada sem utilização nenhuma. A 

situação era tão caótica que os produtores estavam vendendo 

suas cabras para se manter. Foi preciso importar leite de 

outras regiões e adicionar leite de vaca para poder fazer a 

máquina funcionar e testar o processo pela primeira vez. Hoje, 

a produção diária atingiu os 18.000 litros de leite, e o 

planejamento dos produtores é atingir os 30.000 litros diários. 

A cooperativa de Cabaceiras já se prepara para produzir, além 

do leite, o iogurte, o queijo, e o achocolatado. 

 O próximo passo a ser dado com relação a caprinovi-

nocultura é a exploração industrial da carne do animal. Para 

tanto, é necessária a participação das diversas entidades que 

constituem o Pacto. Serão necessários a aquisição de maqui-
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nário, o treinamento dos participantes, o acompanhamento das 

operações iniciais, a realização de cursos visando esclarecer 

aos produtores sobre as melhores técnicas de produção, e toda 

a infra-estrutura de industrialização. O caminho normalmente 

perseguido para implementação de um novo projeto se dá via 

SEBRAE, que articula os financiamentos junto às entidades 

financeiras participantes do Pacto. Antes disso, porém, são 

realizados estudos de viabilidade econômica. 

 É interessante comentar sobre um entendimento co-

mum na região: antes do Pacto os produtores vendiam as ca-

bras para a compra de ração para o gado, hoje ocorre o inver-

so, vende-se o gado para a compra de ração para os caprinos. 

Nas palavras de um dos entrevistados: 

 
Agora no final do ano em uma feirinha lá em Cabaceiras, um 

produtor tava lá e eu perguntei: e essa cabrinha, o senhor vende 

por quanto? [...] Essa aqui eu não vendo por dinheiro nenhum, 

essa aqui é o meu ganha pão do dia-dia (Coordenador do 

SEBRAE) 

 

 Todavia, a caprinovinocultura ainda não alcançou a 

sustentabilidade pretendida. Sua produção é subsidiada pelo 

governo através da compra de leite de cabra, que se dá por um 

preço artificial de R$ 1,00, possibilitando que, mesmo no 

período de estiagem, a produção seja vantajosa. É importante, 

pois, frisar aqui o incentivo do governo no desenvolvimento 

inicial do programa. Esse programa, diferentemente do caso 

dos hotéis, parte da iniciativa de pequenos produtores que não 

dispõem ainda dos recursos necessários à expansão de sua 

produção. 

 Além da produção do leite, Cabaceiras também desen-

volveu o artesanato feito a partir do couro dos caprinos, 

merecendo destaque o trabalho da ARTEZA (Cooperativa dos 

curtidores e artesãos em couro de Ribeira), localizada na 

Ribeira pertencente à zona rural do município de Cabaceiras. 
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Esta cooperativa produz bolsas, sandálias, chapéus, etc., e 

comercializa seus produtos para várias capitais do Nordeste. 

Hoje, a produção de sandálias, que é o “carro chefe” das ven-

das, gira em torno de 1.000 pares mês. 

 A cooperativa foi fundada em julho de 1998 e antes da 

sua existência as pessoas produziam em pequenas quanti-

dades em suas residências, encontrando grande dificuldade 

para comercializar o que era produzido. Com a criação da 

cooperativa ficou mais fácil comercializar e desenvolver a 

produção do artesanato.  

 A cooperativa é resultado da participação de vários 

entes, dentre eles: Governo Federal Brasileiro e Alemão, Go-

verno Estadual, Governo Municipal, através do “Projeto 

Competir”, Parque Tecnológico, SENAI, SEBRAE e a GTZ 

(Sociedade Técnica Alemã) que é um agente do Governo 

alemão. Essas instituições forneceram, e alguns continuam 

fornecendo, a infra-estrutura e o treinamento ao pessoal en-

volvido na cooperativa. A expectativa atual dos cooperados é 

a de ampliar a produção para expandir a comercialização, 

inclusive para fora do país. Segundo informação de um dos 

entrevistados, um dos responsáveis pela administração da 

cooperativa, a produção é insuficiente para atender a deman-

da:  

 
São muitos pedidos, e a gente só consegue atender a metade. Por 

exemplo, a pessoa pede mil sandálias, mas a gente só entrega 

quinhentas (Cooperado). As dificuldades se dão, sobretudo, por 

conta da insuficiência da capacidade da infra-estrutura produ-

tiva (Entrevistado). 

 

 Anexo à cooperativa funciona a INAC (Incubadora 

dos Artefatos de Couro e Calçados), onde atualmente 12 

jovens estão sendo incubados. Eles serão futuros pequenos 

cooperados, o que já acontece com outros que passaram pela 

incubadora e que hoje possuem o seu próprio negócio. Além 
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dos cooperados, que hoje contam com 46 produtores, existem 

os que se beneficiam indiretamente do artesanato, perfazendo 

um total de 180 indivíduos que hoje possuem uma fonte de 

renda que antes não existia. Os cooperados produzem em suas 

próprias residências, curtindo e processando o couro para a 

confecção de sandálias, cintos, bolsas, etc. Quando neces-

sário, eles se dirigem à cooperativa para utilizarem algumas 

das máquinas lá existentes. Depois de finalizado o produto, o 

mesmo é levado para a cooperativa, que se responsabiliza por 

sua comercialização. 

 O papel da INAC deve, também, ser ressaltado porque 

ela vem proporcionando não apenas uma oportunidade de 

renda aos cidadãos do município, mas também uma profissão, 

um meio de autonomia e independência econômica. Por outro 

lado, o desenvolvimento das cooperativas vem contribuindo 

para a fixação do cidadão em seu município, evitando assim o 

êxodo para as metrópoles. 

 

4.2 O florescimento da cidadania participativa no pacto 

  

 O aumento da participação dos cidadãos através das 

várias associações que existiam e que surgiram pós-pacto é 

um dos resultados mais promissores das propostas de desen-

volvimento, fomentadas pelo Pacto Novo Cariri. Para os 

entrevistados, é nítida a evolução dessa participação e o ama-

durecimento dos cidadãos. A qualidade de vida tem melho-

rado consideravelmente, fruto do desenvolvimento das ativi-

dades surgidas e das alternativas de renda geradas. A fala de 

um dos entrevistados pertencente a uma das cooperativas 

localizadas no município de Cabaceiras respondendo à ques-

tão de como era o município antes do Pacto é bastante 

representativa: 
 

 



136 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

Aqui era parado geral. A cidade aqui era parada, parada geral 

mesmo, praticamente só se vivia de emprego na prefeitura e 

emprego de Estado, outra economia não existia aqui no muni-

cípio (Cooperado). 

 

 A região do Cariri era considerada a mais problema-

tica e miserável do Estado da Paraíba. Ela apresenta hoje, 

segundo senso do IBGE (2000) o 8º melhor IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), o 5° melhor índice de Alfabe-

tização da população e o 6º melhor lugar em relação à Situa-

ção da Adolescência no Estado da Paraíba (UNICEF, 2002). 

O município registrou, entre 1996 e 2000, uma diminuição do 

êxodo rural e urbano e crescimento populacional de 0,09%. O 

Pacto Cariri tem sido um dos grandes responsáveis por essas 

mudanças. No começo foram enfrentadas grandes dificul-

dades na adesão dos cidadãos por vários motivos. Dentre eles, 

o antagonismo político representou um dos maiores obstá-

culos.  

 Ainda hoje, em alguns municípios se trabalha para 

superar esse entrave, como é o caso de Boqueirão, que possui 

grande potencial em diversas áreas e onde não foi possível 

implantar o modelo por questões políticas locais. Os progra-

mas educativos advindos com o Pacto têm procurado mudar 

essa mentalidade e conscientizar as pessoas sobre o fato de 

que, para que a região alcance o desenvolvimento é preciso o 

trabalho em conjunto, através da união de todos, e de que, os 

resultados dessa união serão benéficos para todos, indepen-

dente de partido político. Conforme argumentou um dos 

entrevistados: 
 

[é preciso fazer] as pessoas entenderem que desenvolvimento não 

tem bandeira partidária. [...] que ninguém vai fazer desen-

volvimento sozinho. [...] Fazer com que as pessoas também 

entendessem que naquele ambiente tem de respeitar o posicio-

namento de cada um em função de um interesse coletivo 

(Consultor). 
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 Um dos pontos que favoreceram o alcance da susten-

tabilidade do Pacto foi a não criação de uma estrutura formal 

para geri-lo. A necessidade dessa estrutura tinha sido a prin-

cípio, pensada pelos idealizadores do Pacto, mas com o passar 

do tempo e o desenrolar das atividades chegou-se a conclusão 

de que o modelo, para funcionar de forma participativa, 

prescindia de uma estrutura formal e hierárquica de comando. 

O poder deveria estar distribuído entre os participantes. O 

SEBRAE atua como agente articulador dos programas, mas 

muitas iniciativas já vêm sendo tomadas pelos produtores. 

Hoje, apesar do SEBRAE ter uma série de reuniões agendadas 

para o Pacto, os cidadãos do Cariri promovem suas próprias 

reuniões e tomam decisões que são acatadas, na medida do 

possível, pelos outros atores envolvidos.  

 Isso denota que os cidadãos, aos poucos, estão mudan-

do as suas concepções e passando a compreender a impor-

tância da participação política e da cooperação. Isto também 

denota que parece estar aumentando a confiança da população 

nos projetos de desenvolvimento do seu município. O fato da 

região do Cariri ter sido a 1a a apresentar uma proposta de 

PPA (Programa Plurianual) ao Governo do Estado e de esta 

proposta ter sido discutida com associações e lideranças re-

presentativas dos produtores e cooperativas, demonstra certo 

grau de amadurecimento político da região: 
 

Para você ter uma ideia, quando o Governo do Estado foi fazer o 

PPA, a única região que tinha uma proposta concreta para 

apresentar foi a do Cariri, que já estava debatido e discutido 

(Coordenador do SEBRAE). 

 

 O Pacto do Cariri passou recentemente por um grande 

teste que foi o das eleições municipais de 2004. O então 

prefeito do município de Cabaceiras, tendo sido contemplado 

com o prêmio de prefeito empreendedor, lançou seu candidato 

a eleição. Esse candidato não conseguiu sair vencedor nas 
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urnas, ganhando o seu adversário oposicionista. Apesar dessa 

mudança, o novo prefeito de imediato manifestou a intenção 

de continuar dando apoio ao Pacto, um sinal da força desse 

programa enquanto projeto alternativo de desenvolvimento. 

 Em reportagem recente do Jornal da Paraíba 

(06.01.2006) intitulada “Cariri se rebela, quer reunião para 

discutir prioridades e só votará em candidatos da região” é 

argumentado que está sendo realizada na região do Cariri uma 

mobilização da sociedade cuja finalidade é mudar o rumo no 

tratamento político e administrativo dispensado àquela região 

tendo como objetivo: “não votar mais em deputados fora da 

região, escolher poucos para sufragar o voto e, especialmente, 

condicionar os apoios a quem se comprometer mais com o 

Cariri”. Percebe-se assim, que começam a surgir iniciativas 

que podem resultar na construção da ambiência de cooperação 

sistêmica de que falava Monteiro et al (2002).  

 Através do “foco na convergência” os cidadãos 

ganham confiança e agem conjuntamente na elaboração e im-

plantação de estratégias, utilizando-se da melhor maneira pos-

sível, os seus recursos diversos com vistas a atingirem obje-

tivos convergentes. A união dos cidadãos do Cariri, com vis-

tas a elegerem candidatos que pertençam à sua terra e que 

defendam os interesses dos seus eleitores, passa a ser um 

objetivo convergente. Este é um importante produto político 

do Pacto. 

 Nas entrevistas constatou-se que o movimento de 

valorização do Cariri partiu das lideranças locais que come-

çaram a perceber a importância de se eleger pessoas perten-

centes à região e comprometidas com o desenvolvimento da 

mesma. A situação que ainda predomina hoje é a de um ver-

dadeiro “loteamento” político da região, sendo cada muni-

cípio “pertencente” a determinado deputado. È para a um-

dança dessa cultura política que o Pacto vem contribuindo. 
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 Ainda que em um estágio inicial, o desenvolvimento 

do capital social na região do Cariri e o fomento de uma 

maior participação na governança, fruto do associacionismo e 

da cooperação de alguma forma conquistados pela sociedade, 

tem resultado no aumento do empoderamento dos seus cida-

dãos, com consequente aumento da capacidade de influir nas 

decisões públicas. Esse processo de empoderamento político 

associado às propostas participativas de desenvolvimento já 

foi observado por Franco (2000, p.42): 
 

Existe uma relação direta entre os graus de associacionismo, 

confiança e cooperação atingidos por uma sociedade demo-

crática organizada do ponto de vista cívico e cidadão e a boa 

governança e a prosperidade econômica. O aumento do capital 

social, incluindo o incremento do empreendedorismo social, 

significa aumento do empoderamento das populações, isto é, da 

sua possibilidade e da sua capacidade de influir nas decisões 

públicas. 

 

 O Pacto do Novo Cariri também revelou para os cida-

dãos da região a importância e a capacidade de liderança dos 

movimentos populares. A capacidade de cidadãos comuns se-

rem agentes transformadores da realidade existente. A delibe-

ração nos fóruns da necessidade de as escolas locais buscarem 

incluir em seus conteúdos curriculares assuntos relacionados à 

região do Cariri (história, importância, economia, política, 

etc.) e fomentarem o espírito empreendedor em seus alunos, 

desenvolvendo neles o amor por sua terra e a vontade de 

transformar aquela região em um lugar prazeroso de se viver, 

é outro sinal de mudança política. Para um dos entrevistados: 
 

Foi mudar na verdade uma cultura secular. Aí você diz assim, 

mudou? Não, mas está mudando [...]. Cultura não se muda de 

forma mágica [...] são coisas que vão evoluindo à medida que 

você vai convencendo as pessoas e elas vão enxergando seus 

próprios resultados dentro desse contexto (consultor). 
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 Conforme nos lembra Andrade (2005), a mentalidade 

do trabalhador rural nordestino é fruto de anos de subser-

viência, que se inicia com a colonização da região, na época 

dividida em sesmarias, e que se reproduz nos regimes de 

“meação”, “sujeição”, “cambão”, etc., que expõe o trabalha-

dor a condições desumanas, e de não sujeito. É a mudança, 

ainda que incipiente, dessa cultura de subserviência e a cria-

ção de uma mentalidade de participação, que podem ser con-

sideradas a verdadeira revolução promovida pelo Pacto Novo 

Cariri. 

 Outro produto objetivo das mudanças políticas e 

econômicas trazidas pelo Pacto foi o fomento da estrutura de 

formação e capacitação técnica da região. Já está definida a 

construção de um campus da UEPB (Universidade Estadual 

da Paraíba) na cidade de Monteiro, e a Escola Municipal 

Agrícola de Sumé vai ser transformado em uma escola de 

ensino técnico e superior da UFCG, o que propiciará aos cida-

dãos da região do Cariri a oportunidade de participarem de 

cursos técnicos e de nível superior.  

 Investe-se, com isso, na melhoria da qualificação dos 

produtores, no fomento do empreendedorismo, como também, 

no desenvolvimento de pesquisas que esclareçam sobre os 

melhores meios de se otimizar as potencialidades da região. A 

chegada desses dois campi à região do Cariri representará um 

grande avanço democrático, uma vez que o acesso à univer-

sidade, hoje, é privilegio de uma minoria de estudantes per-

tencentes às classes mais abastardas, cujos pais podem bancar 

os estudos nas capitais e cidades de grande e médio porte. 

 Através das entrevistas realizadas com representantes 

de associações locais e associados pôde-se perceber que os 

cidadãos envolvidos já possuem consciência da importância 

de se trabalhar em cooperação, e de que foi a partir da 

cooperação que o Pacto do Novo Cariri tomou forma gerando 
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as possibilidades de qualificação e de renda para a população 

do município de Cabaceiras. 
 

Antigamente o couro do bode era curtido na pedra, na 

beira do rio, e era difícil arrumar quem comprasse, não 

tinha qualidade, era vendido praticamente de graça. Hoje, 

é muito diferente (Cooperado) 

 

 Uma das questões críticas que atravancam o anda-

mento do Pacto do Novo Cariri é que as ações nesses cinco 

anos foram espaças, esporádicas e não harmônicas. Isso tem 

causado desigualdades nas possibilidades de desenvolvimento 

da região em razão, principalmente, do grau de engajamento 

político das lideranças locais. As ações se desenvolvem em 

consequência da participação e de acordo com a capacidade 

das lideranças locais em promover a mudança. Muitas delas 

são iniciadas através de cursos preparatórios e palestras, sendo 

necessário que as pessoas acreditem e coloquem o planejado 

adiante.  

 Assim, têm-se potencialidades que foram diagnos-

ticadas e hoje se transformaram em realidade, fortalecendo o 

movimento em alguns municípios, e outras que não passaram 

de sua fase inicial. Os municípios que não obtiveram o apoio 

do prefeito não conseguiram desenvolver as atividades neces-

sárias. Segundo um dos entrevistados: 
 

Se num município pequeno o gestor, o prefeito não abre as portas, 

o projeto não anda, sem anuência, benevolência do prefeito, ele 

boicota não sai nada, nem reunião tem. [...] Todo mundo tem 

medo dele (prefeito), todo mundo, como se diz no popular: come 

na mão dele.[...] É difícil mudar essa cultura (Consultor) 

  

Aqui temos um exemplo real das observações feitas 

por autores como Franco (2000) sobre o fato de como o en-

frentamento da pobreza, enquanto insuficiência de desenvol-

vimento depende de fatores políticos: 
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Trata-se de uma estratégia complexa de convergência e 

integração de ações, que só pode ser implementada em par-

ceria com múltiplos atores governamentais e não governa-

mentais, com articulação intra e intergovernamental (dentro de 

cada nível e nos três níveis de governo) e no longo prazo 

(FRANCO, 2000, p.206). 

 

 

5 Considerações finais 

  

 Com base nas informações coletadas nas entrevistas e 

de acordo com os conceitos expostos na fundamentação do 

presente trabalho, pode-se concluir que o Pacto do Novo 

Cariri é uma proposta que se enquadra no modelo demo-

crático-participativo de gestão, em que as decisões emergem 

do seio da população através da mobilização de seus cidadãos. 

Esse ponto resta caracterizado como sendo a grande conquista 

do Pacto. Também foi identificada a importância da partici-

pação do Governo local para o sucesso das ações ligadas ao 

Pacto.  

 Nos municípios em que o prefeito “boicotou” o Pacto, 

não aconteceram, sequer, as reuniões iniciais de esclare-

cimento com os cidadãos, a partir das quais são realizados os 

diagnósticos com as potencialidades locais. Prevalece nessas 

localidades o regime paternalista, clientelista, de troca de 

favores. Mais que isso, não foram geradas alternativas de 

desenvolvimento fundadas na noção de autonomia, sustenta-

bilidade e participação. Foi identificado que em algumas 

localidades, apesar da implantação de algumas ações referen-

tes ao Pacto, falta um melhor envolvimento da sociedade 

local. Percebe-se nesses locais que é nítida a subserviência 

fruto de anos de exploração.  

 Mudar a mentalidade, a cultura do povo do Cariri é o 

grande desafio. Procurar desenvolver na população a capaci-

dade organizativa impulsionadora do associativismo e da par-
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ticipação política está sendo ali a batalha travada no presente 

momento. Nos locais em que os gestores públicos aderiram ao 

Pacto, esse movimento já começa a dar os primeiros passos. 

Nos demais, onde não houve tal apoio, permanecem o subde-

senvolvimento e a velha cultura da troca de favores. Esse é o 

motivo principal do surgimento de disparidades, no desen-

volvimento dos municípios pertencentes à região do Cariri. 

Conclui-se que as atividades desenvolvidas através do modelo 

de Gestão Compartilhada são propulsoras de uma cultura de 

associativismo e cooperação. Esses elementos são essenciais 

para a construção de uma cidadania participativa. 
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66  
  

RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEE  SSOOCCIIAALL  

EEMMPPRREESSAARRIIAALL  EE  TTEERRCCEEIIRROO  

SSEETTOORR::  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  NNOO  BBRRAASSIILL  

 

PPAAUULLOO  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGAALLVVÃÃOO  
 

 

1 Introdução 

 

As ações e atividades sociais no Brasil são compar-

tilhadas pelo Estado, empresas privadas e organizações do 

Terceiro Setor, com projetos específicos e integrados. 

Estima-se que atuam com ações sociais praticando 

caridade, filantropia, assistência e promoção social e execu-

tando programas e projetos de responsabilidade social cerca 

de 300 mil organizações em todo o País. Todas elas precisam 

de sistemas e métodos de gestão para tornar suas atividades 

mais eficientes e eficazes. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar o quadro de 

organizações e ações sociais desenvolvidas no Brasil, pelas 

empresas e organizações do Terceiro Setor, atuando com uni-

dades específicas e/ou integradas em ações compartilhadas. 
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De forma complementar proceder à enumeração e 

significado de documentos emitidos por agências multilaterais 

que vêm influenciando empresas e entidades do Terceiro 

Setor para as práticas de responsabilidade social e susten-

tabilidade com seus indicadores de avaliação. 

 

 

2 Responsabilidade Social Empresarial 

 

Em um ambiente globalizado muito competitivo as 

empresas buscam formas de diferenciação para avançar em 

seu posicionamento no mercado, fidelizar e conquistar novos 

clientes, proceder a inovações tecnológicas em processo, ofe-

recer produtos com melhor qualidade e com preços compe-

titivos e se voltar para as necessidades sociais onde estão 

inseridas. 

A responsabilidade social empresarial situa-se neste 

último componente de diferenciação citado, atender com re-

cursos humanos, financeiros, conhecimentos e cultura orga-

nizacional questões sociais de grupos internos e externos. 

A Responsabilidade Social Empresarial coloca-se 

entre as ações estratégicas da organização. 

Ashley (2002, p.6) conceituou responsabilidade social 

como:  

 
O compromisso que uma organização deve ter para com a 

sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que afetem 

positivamente de modo amplo e a alguma comunidade de modo 

específico, atingindo proativamente e coerentemente no que tange 

o papel específico na sociedade e a sua prestação de contas com 

ela. 

 

Fazendo uma análise do conceito de Ashley, verifica-

se que a organização formula uma decisão de se comprometer 

com a sociedade e procede uma ação atingindo grupos sociais 
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de modo específico como uma retribuição pelo que a comu-

nidade faz por ela. 

A empresa estrategicamente produz ações em bene-

fício de sua imagem, prestando contas à comunidade. 

As ações de responsabilidade social para a comuni-

dade são externalidades positivas, como os empregos criados 

e os impostos pagos. 

 

2.1 As posições a favor e contra a responsabilidade social 

 

A literatura sobre a responsabilidade social das empre-

sas tem na Teoria do Acionista, formulada em 1962, pelo bri-

lhante economista americano Milton Friedman, em seu livro 

Capitalismo e Liberdade, posição contrária às práticas de 

responsabilidade social pelas empresas. 

Conforme Friedman, se a empresa está tendo lucro de 

acordo com a lei, ela está produzindo um produto ou serviço 

necessário e importante para a sociedade que lhe permite 

remunerar os fatores de produção (capital e trabalho), gerando 

renda para a sociedade e impostos para os governos. Cabe a 

estes aplicar seus recursos para solucionar os problemas 

sociais. Os gestores da empresa devem aplicar seus recursos 

para gerir lucros e maximizar as vantagens de seus acionistas. 

Não deve desviar estes recursos para outras finalidades. 

A abordagem de Friedman se enquadra na visão e 

método do filósofo e economista escocês Adam Smith, que 

escreveu em 1776 o célebre livro A Riqueza das Nações. A 

posição de Smith é de que, o indivíduo ao perseguir seus 

próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o 

interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quanto 

tenciona promovê-lo. 

Assim Friedman advogava que o gestor da organi-

zação deve cumprir sua missão como agente dos acionistas, é 

seu dever maximizar seus interesses. Ao receber sua parcela 
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do lucro, poderá o acionista fazer com ela o que lhe for mais 

conveniente. Admite que as pessoas físicas, voluntárias e 

intencionalmente podem e devem cuidar do social, com seus 

próprios recursos e não com recursos da empresa. 

A teoria do acionista se refere muito mais a corpo-

ração, empresa de capital aberto e não a empresas de capital 

fechado, cujo termo mais apropriado é Responsabilidade So-

cial Empresarial (RSE). 

 

2.2 Responsabilidade Social e Governança Corporativa 

 

A Teoria do Acionista de Milton Friedman foi à 

inspiração para que Jensen e Meckling em 1976 formulassem 

a Teoria da Agência. A base central desta teoria é a separação 

entre o controle acionário da organização exercido pelo 

principal e a administração exercida pelo agente. É comum 

existir assimetria informacional na relação entre o principal e 

o agente em torno do poder da corporação. 

Para existir uma boa governança, baseada nos princí-

pios de transparência, equidade, ética e prestação de contas, é 

necessário o alinhamento de interesses entre eles. A decisão 

de praticar ações de responsabilidade social, a partir da deci-

são unilateral do agente é considerada um ato que contraria o 

interesse do acionista (principal). 

Decidir implantar responsabilidade social corporativa 

é uma decisão conjunta e que deve ser alicerçada em não 

contrariar outras partes interessadas. A decisão depende do 

alinhamento de interesses entre o principal e seu agente. A 

situação é recomendada porque a prática de responsabilidade 

social se constitui em fator favorável perante as partes interes-

sadas quando da oferta de ações da empresa no mercado de 

capitais. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), no ano de 2000, referindo-se à relação entre 
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governança corporativa e responsabilidade social, se posicio-

nou favorável à prática de responsabilidade social por parecer 

indicar ganhos tangíveis para as empresas, sob a forma de 

fatores de competitividade, tais como a melhoria da imagem 

institucional, criação de um ambiente interno e externo favo-

rável, incremento na demanda por produtos, serviços e mar-

cas, ganhos de participação de mercados e diminuição de 

instabilidade institucional e política local, entre outros. 

 

2.3 Teoria dos Stakeholders 

 

A evolução do modelo de gestão sistêmica da organi-

zação revelou sua preocupação estratégica e tática em manter 

relações contínuas e permanentes com as partes interessadas 

que se encontram nos ambientes interno e externo da orga-

nização. 

Existe um processo de poder-dever entre essas partes 

que são interligadas e interdependentes. 

Todas as ações decorrentes de suas relações afetam de 

algum modo seu funcionamento e existência. 

Para promover seu fortalecimento institucional e per-

mitir sua sobrevivência, compartilham de interesses recípro-

cos e negociam acordos e propostas concessivas (ganha-

ganha) em disputas e situações antagônicas. 

A organização (empresa) é parte da sociedade, vive e 

se sustenta de seus recursos e necessidades. Sua existência e 

papéis vão mais além de produzir lucros, manter-se no mer-

cado e maximizar os ganhos de seus proprietários. 

As empresas são pressionadas por agentes internos e 

externos vinculados as partes interessadas na sua existência. 

Os stakeholders são qualquer grupo ou indivíduo que é 

afetada ou afeta o alcance dos objetivos das organizações. 

Fazem parte desta categoria, os denominados grupos 

de interesse da organização: clientes, colaboradores, fornece-
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dores, acionistas, proprietários, dirigentes, governo, organis-

mos de representação social (associações), políticos (sindi-

catos) e a comunidade local. 

Karkotli (2007, p.17) diz que “existe uma inter-relação 

entre os objetivos específicos dos diferentes stakeholders de 

uma organização”. 

Entre eles convivem simultaneamente interesses espe-

cíficos, comuns, convergentes e divergentes, daí a busca por 

cooperação e compartilhamento e a formulação de negocia-

ções para solucionar conflitos. 

As ações e processos de responsabilidade social se 

posicionam e são permeadas pelos interesses e negociação; 

situações convergentes e divergentes que requerem uma solu-

ção importante para os grupos ou indivíduos.  

Cada organização deve identificar seus stakeholders 

potenciais, determinando seus focos de interesses, verificando 

quem e o que influencia as relações de um e outro. 

Ashley (2002, p.14), baseada em Guba e Lincoln 

(1989) aponta três diferentes grupos de stakeholders poten-

ciais: 

a) Agentes: “aqueles que direcionam, operam, adminis-

tram, sustentam, ou, de qualquer outra forma, contri-

buem para o desenvolvimento, estabelecimento e ope-

ração da organização”; 

b) Beneficiários: “são as pessoas que lucram ou esperam 

lucrar a partir da evolução das atividades da organi-

zação”; 

c) Vítimas: “são os agentes que direta ou indiretamente 

sofrem perdas em consequência da atuação da organi-

zação”. 

 

Os stkakeholders atuam em ambientes internos e 

externos à organização, e sofrem mudanças, baseados em 

ameaças e oportunidades, que requerem o empenho dessas 
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partes relacionadas para formular estratégicas que serão im-

plementadas para solucionar suas questões e propor novas 

diretrizes adequadas. 

 

2.4 Teoria do Contrato Social 

 

A aplicação da Teoria do Contrato Social aplicada à 

Responsabilidade Social Empresarial é hodierna. 

Baseia-se nos pressupostos dos pensadores das ideias 

contratualistas que remonta aos séculos XVII e XVIII, a 

exemplo de Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques 

Rousseau, que se inspira no princípio de a sociedade e o 

governo tem suas origens em um contrato hipotético entre os 

indivíduos, o que permite a passagem de um estado de natu-

reza para um estado de direito. 

Devido às limitações deste artigo, nos concentraremos 

na importância da Teoria do Contrato Social ao mundo con-

temporâneo e sua aplicação à RSE. 

O jurista John Rawls centra sua atenção na justiça 

como equidade e como introduzi-la como princípio universal. 

Rawls formula os princípios da justiça, que são aqueles que as 

pessoas racionais, interessadas em seu bem-estar, mas que 

devida à sua ignorância escolheriam. 

Predomina uma atitude racional de serem justas e 

isentas de favoritismos. 

As preocupações dos contratualistas clássicos e con-

temporâneos centram sua atenção nas instituições, no poder 

político da sociedade como um todo e na relação com os seus 

membros. 

Conforme Barbieri e Cajazeira (2009, p.43), “com 

isso, trouxeram esclarecimentos sobre as responsabilidades de 

cada um e dos governantes decorrentes dessas relações, bem 

como das relações que ocorrem no âmbito das empresas”. 
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O bem-estar social e a justiça constituem os termos 

centrais do contrato hipotético entre a empresa e a sociedade. 

A organização empresarial é criada e desenvolvida por 

membros da sociedade (empreendedores) em função do seu 

bem-estar. A prática da justiça com equidade é refletiva na 

transparência, ética e prestação de contas da empresa à socie-

dade que lhe concedem os meios legais, econômicos e am-

bientais para sua existência. 

Contribuir para a sociedade é um dever ético da 

empresa, parte do contrato hipotético celebrado. 

 

2.5 Evolução da Responsabilidade Social no Brasil 

 

As práticas de RSE no Brasil são recentes. As em-

presas há muitas décadas vêm se envolvendo com os pro-

blemas sociais de modo pontual, mas afastado do seu com-

ponente estratégico. 

O ato de doar, de patrocinar, estabelecer caridade é 

uma prática antiga, efetuada pelos donos e em nome da em-

presa. 

A estrutura empresarial brasileira é constituída, princi-

palmente, de micro e pequenas empresas de propriedade fami-

liar. Os proprietários têm sido os contribuintes ou patrocina-

dores das mais diversificadas demandas sociais. 

Inclui festas localizadas, certames esportivos, constru-

ção de equipamentos comunitários e ajuda a entidades bene-

ficentes e filantrópicas. 

Os organizadores dos eventos e dirigentes de entidades 

sociais procuram o apoio financeiro e logístico das empresas e 

seus proprietários, localizados em suas cidades e comunidades 

menores. 

Os motivos intrínsecos e extrínsecos ao atendimento 

são: os da caridade cristã, filantropia, simpatia e até medo de 

represália ao seu negócio. 
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Existem as organizações que em determinado período 

do ano, a exemplo do Natal, que fazem doações ou promovem 

eventos sociais. 

Outra prática é o mecenato. Empresas patrocinam 

artistas individuais ou grupos coletivos. 

Nenhuma dessas práticas pode ser equiparada a RSE. 

Só a partir de 1980, devido ao agravamento dos problemas 

sociais e do fracasso de tentar implantar no Brasil, um con-

junto de políticas públicas que conduzissem o País a estruturar 

um estado de bem-estar social. 

Historicamente, verificou-se um processo em sentido 

contrário, quando os governantes da época se sentiram atraí-

dos e pressionados por organismos multilaterais a desconstruir 

práticas sociais e rumar para um modelo de estado com ca-

racterísticas neoliberais. 

As bandeiras da reação em favor dos excluídos, pobres 

e miseráveis foram os movimentos sociais e a organização de 

estruturas comunitárias nas cidades e no campo. 

O processo de democratização, da reorganização das 

instituições políticas e sociais em um Estado de Direito, após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, deu mais 

segurança e disposição para que as empresas viessem atuar 

com práticas de RSE. 

São fatores organizacionais que concorrem para a 

evolução da RSE no Brasil: 

a)  As práticas de formulação de Planejamento e Ges-

tão Estratégica nas empresas, movidos pelas mu-

danças de cenário em um processo de mundializa-

ção dos negócios; 

b)  As mudanças nos desenhos organizacionais das 

empresas, tornando-as mais flexíveis, horizontalida-

des e integradas; 

c)  A nova concepção das políticas de RH, que passou 

a promover o capital humano e o capital intelectual 
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das organizações, se interessando mais pelo desen-

volvimento das pessoas e de sua qualidade de vida 

no trabalho; 

d)  As relações com consumidores que passaram a se-

lecionar produtos e serviços ofertados com maiores 

exigências quanto à qualidade, certificação de ga-

rantia, logística de distribuição e as diferenciações 

relacionadas com o social e o meio ambiente; 

e) O avanço universal dos direitos difusos com relação 

ao meio ambiente, os direitos políticos, sociais, do 

consumidor e da informação em um mundo inte-

grado e que vem quebrando ou reduzindo as bar-

reiras do comércio internacional; 

f) O fluxo de informações acerca da dimensão da 

pobreza, miséria e fome no mundo e o convite feito 

à humanidade no sentido de se engajar no seu 

combate, a exemplo dos Oito Objetivos do Desen-

volvimento do Milênio (ODM) da Organização das 

Nações Unidas (ONU); 

g) Um novo posicionamento das relações de trabalho, 

com o combate ao trabalho de crianças e ado-

lescentes, a igualdade de gênero, o respeito às mi-

norias e os papéis da empresa em proporcionar 

inclusão social. 

 

A Responsabilidade Social é identificada como uma 

estratégica empreendedora. Retomando a análise de Karkotli 

(2007, p.115), verifica-se que:  

 
A responsabilidade social é ser sempre em qualquer situação da 

organização ou pessoa física no seu dia-a-dia da mesma. Em todo 

momento se preocupar com o desenvolvimento sustentável, com 

o meio ambiente, em ser ético, com a exclusão social, com o 

consumo consciente e com uma política social transparente de 

maneira contínua e planejada. 
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As políticas de RSE ocorrem com seu público interno 

e externo. As estratégicas necessárias para se atingir com 

eficiência e eficácia esses diferentes públicos vêm sendo obje-

to de estudos acadêmicos e pelas empresas que vêm atuando 

com essas atividades. 

 

2.5.1 A Responsabilidade Social Interna 

 

As organizações estão incluindo em suas políticas de 

desenvolvimento um conjunto de práticas voltadas ao bem-

estar e a educação continuada dos seus colaboradores. 

As práticas são estruturadas visando à totalidade dos 

colaboradores, como ginástica laboral, salões de lazer e re-

creação, consumo consciente e segurança alimentar, ou reali-

zam projetos e ações focados em grupos de colaboradores 

específicos, a exemplo do período de pré-aposentadoria, trei-

namentos por categorias e cuidados com a saúde de grupos 

com atividade de riscos. 

As ações são extensivas aos familiares e podem ocor-

rer nas dependências das empresas e em outros locais. 

Processos específicos são realizados voltados a mobi-

lizar e capacitar voluntários. Esta prática está se incorporando 

a cultura organizacional brasileira. Muitas atividades de RSE, 

são coordenadas por grupos voluntários com apoio da orga-

nização. 

As práticas de responsabilidade social interna propor-

cionam maior integração e conhecimento sobre a empresa por 

parte dos colaboradores. Podem estar inseridas conjuntamente 

com projetos de motivação, promoção social e qualidade de 

vida no trabalho. 
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2.5.2 A Responsabilidade Social Externa 

 

É voltada para grupos e pessoas localizadas fora da 

organização. 

As empresas exercem mais essas atividades nas comu-

nidades onde estão localizadas ou em lugares próximos, para 

permitir melhor acompanhamento, apoio institucional e ava-

liação dos beneficiários. 

As ações de RSE são conduzidas diretamente pelas 

empresas ou mediante termos de ajustes e cooperação com 

outras entidades.  

As atividades devem fazer parte do Plano Estratégico 

da organização e ser formatado em projetos sociais. Um pro-

jeto é uma ferramenta técnica voltada ao futuro visando à 

solução ordenada de um problema ou a geração de um pro-

duto ou serviço. 

Conforme Maximiano (2008, p.5), “Projeto é sequên-

cia de atividades finitas, com começo, meio e fim progra-

mados”. 

O Guia do PMBOK identifica oito áreas de concen-

tração dos conhecimentos de um projeto: escopo, tempo ou 

prazos, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, 

riscos e suprimentos. 

As empresas para atuar consistentemente com RSE, 

devem ter equipes com competências em elaboração e gestão 

de projetos. 

Em geral, pode-se dividir e organizar o ciclo de vida 

de um projeto social com as seguintes etapas: 

a) Identificação de uma demanda ou problema; 

b) Concepção e Planejamento; 

c) Implementação do Projeto; 

d) Monitoramento; 

e) Avaliação Final; 

f) Encerramento. 
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Estruturar um projeto social, seguindo um roteiro ra-

cional, claro e capaz de produzir justificativas para sua apro-

vação. 

Organizar uma equipe multidisciplinar motivada e 

coesa para administrá-lo são passos essenciais para se alcan-

çar os objetivos definidos. 

Para ilustrar confiança quanto à elaboração de um 

projeto social, segue um roteiro básico para auxiliar os inte-

ressados: 

a) Sumário; 

b) Introdução; 

c) Justificativa; 

d) Objetivo Geral; 

e) Objetivos Específicos; 

f) Resultados Esperados; 

g) Atividades e Metodologia; 

h) Plano de Avaliação; 

i) Cronograma; 

j) Recursos Necessários; 

k) Equipe Responsável; 

l) Referências Bibliográficas; 

m) Anexos. 

 

2.5.3 Responsabilidade Social Empresarial gera valor 

agregado? 

 

No ambiente empresarial, a percepção de que as prá-

ticas de responsabilidade social podem trazer retornos à 

empresa é crescente. 

Os retornos são em termos de imagem, posicio-

namento no mercado, transparência corporativa, referências 

pelos clientes. 

Machado Filho (2006, p.14) relata que as evidências 

empíricas são pouco comprovadas e que a obtenção de resul-
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tados depende muito do contexto em que se procede à 

avaliação. 

Ademais, muitas áreas da RSE não são destinadas a 

produzir retornos financeiros diretos, mas servem para pro-

mover externalidades positivas e contribuir para as transfor-

mações de vidas são exemplos, as ações ambientais e o bem-

estar comunitário. 

Diz ainda Machado Filho, “A reputação das empresas, 

incluindo sua integridade percebida em lidar com clientes, 

fornecedores e outras partes, é parte do valor da sua marca ou 

nome”. As empresas que praticam RSE são bem vistas pela 

população, pelos papéis que desempenham em benefício de 

grupos excluídos ou de toda a comunidade. 

Um fator sintomático é o de que as empresas que se 

iniciar com práticas de RSE, dificilmente suspendem ou 

consideram como atividade de pouca importância. 

Dados da UNIMED do Brasil informam que em 2010, 

das 376 filiadas; 258 responderam ao seu questionário de 

indicadores sociais e publicaram o balanço social e que a 

quantidade de cooperativas atuantes vem crescendo em 

número, desde que o processo de avaliação foi instituído em 

2005. 

 

Organismos Multilaterais e a SER 

 

Os organismos multilaterais têm atuado em prol dos 

direitos humanos, dos direitos sociais, do meio ambiente, da 

sustentabilidade, da correção das desigualdades regionais e da 

ética, criando princípios e recomendações que em um mundo 

globalizado buscam alcançar o maior número de pessoas e 

organizações, entre elas e as empresas que estão presentes no 

mercado. 

É bastante extenso o número de documentos publica-

dos por agências multilaterais com o propósito de contribuir 
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para a melhoria econômica, social e ambiental da humani-

dade. 

Este trabalho fará a indicação de alguns desses 

documentos, principalmente os que têm relação com a RSE.  

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1948, é considerada importante fonte de 

princípios para orientar a formalização de políticas de RSE. 

É importante para as empresas atuarem em cumpri-

mento a igualdade de gênero, dar oportunidade de trabalho a 

portadores de necessidades especiais, promover e desenvolver 

a convivência multicultural, combater a corrupção etc. 

 

Agenda 21 

 

Aprovada durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, reali-

zada no Rio de Janeiro em 1992, é um plano de ação para 

alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

São seus objetivos: combate a pobreza, desenvolver o 

consumo sustentável, adotar práticas de produção mais limpa, 

tratamento dos resíduos sólidos etc. 

 

Oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

 

Conjunto de oito metas prioritárias com vigência de 

2000 a 2015, englobando combate à fome, universalização do 

ensino básico, igualdade de gênero, saúde da mulher e das 

crianças, combate e erradicação de doenças infeciosas, meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável. 

O vasto elenco dos ODM é aplicado tanto em RSE 

interna como externa. 
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Carta da Terra 

 

É outra fonte de princípios para políticas empresariais. 

Concluída em 2000, a Carta da Terra está dividida em 

quatro partes referentes aos seguintes temas básicos: 

a) Respeitar e cuidar da comunidade da vida; 

b) Integridade ecológica; 

c) Justiça econômica e social; 

d) Democracia, não-violência e paz. 

 

Pacto Global 

 

Os dez princípios do Pacto Global, promovido por 

uma rede de instituições intergovernamentais, foram conce-

bidos como um fórum aberto à participação de empresas. Os 

princípios são: 

a)  Respeitar e proteger os direitos humanos. 

b)  Impedir violação de direitos humanos; 

c)  Apoiar a liberdade de associação no trabalho; 

d)  Abolir o trabalho forçado; 

e)  Abolir o trabalho infantil; 

f)  Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho; 

g)  Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; 

h)  Promover a responsabilidade ambiental; 

i)  Encorajar tecnologias que não agridem o meio 

ambiente; 

j)  Combater a corrupção em todas as formas, inclu-

sive extorsão e propina. 
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Terceiro Setor 

 

O Terceiro Setor é um conceito que passou a ser 

utilizado no Brasil, a partir da tradução do inglês do termo 

Third Sectory; já está incorporado a nossa língua. 

Existem na literatura outros termos equivalentes como 

“organizações sem fins lucrativos”, ou seja, uma entidade 

cujos benefícios financeiros não podem ser distribuídos entre 

diretores e associados, e “organizações voluntárias”, haja 

visto que são estruturas de iniciativas voluntárias de pessoas e 

grupos sociais. 

Da Europa Continental vem à expressão “organização 

não-governamental”, cuja origem está na nomenclatura do 

sistema de representações da ONU. Eram fundamentalmente 

as organizações que se filiavam a apoiar os programas volta-

dos ao desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. 

Esses vocábulos foram incorporados às organizações 

que não se originam com recursos provenientes do governo. 

O Terceiro Setor é composto de organizações sem fins 

lucrativos, criadas e mantidas pela ênfase na participação 

voluntária, num âmbito não-governamental, dando continui-

dade às práticas tradicionais da caridade, da filantropia e do 

mecenato e expandindo para outros domínios, graças, sobre-

tudo, a incorporação do conceito de Cidadania (Fernandes, 

2000 p.27). 

Portanto, as organizações do Terceiro Setor, são os 

entes que estão situados entre os setores estatal e empresarial. 

Os entes que o integram são entes privados não vinculados à 

organização centralizada ou descentralizada da Administração 

Pública, mas que não almejam, entretanto, entre seus obje-

tivos sociais, o lucro, e que prestam serviços em áreas de 

relevante interesse social e público. 

As causas do crescimento do Terceiro Setor no Brasil 

são: i) a participação das empresas na RSE, instituindo entes 
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sociais como executores de suas políticas, a exemplo de 

Institutos, Fundações e Associações Civis; ii) o interesse 

voluntário da sociedade civil em participar ativamente da área 

social, estruturando entes e custeando seu funcionamento; iii) 

a aplicação do princípio da subsidiariedade pelo Estado, e o 

processo de descentralizar suas políticas públicas universais e 

focadas. 

A integração entre o Terceiro Setor e as empresas 

caminha em franco processo de crescimento. As empresas 

reservam recursos para financiar projetos que são executados 

pelas ONG. A cada ano, verifica-se a publicação de Editais 

voltados às áreas sociais, culturais e ambientais. Cresce o 

número de empresas que criam suas organizações vinculadas 

para atuar no campo social. 

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) 

e o Instituto Ethos são as mais destacadas organizações 

filiadas aos setores empresarias que promovem RSESE, in-

centivando a integração e a geração de projetos comparti-

lhados entre as empresas e as ONGs. 

As organizações do Terceiro Setor, têm se mostrado 

competentes para: a) mobilizar as energias populares; b) 

identificar novos problemas e trazê-los a público; c) mobilizar 

recursos humanos e financeiros; d) promover mudanças; e) 

formar novos líderes; f) contribuir para legitimar e garantir o 

apoio popular as políticas públicas e, complementá-las. 

As relações entre as empresas e as ONGs, diminuirão 

muito a situação anterior de tensão e antagonismo, para uma 

relação de cooperação e complementaridade. 

As ONGs têm absorvido a capacidade gestora das 

empresas e o emprego de suas ferramentas tecnológicas e ope-

racionais. As empresas têm absorvido os conteúdos e pro-

cessos sociais das ONGs, contribuindo para melhorar os 

relacionamentos internos e com a comunidade. 
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Goldstein (2007, p.41) faz referências às alianças 

intersetoriais em muitos campos sociais e de atividades 

econômicas, entre o Estado, as empresas privadas e o Terceiro 

Setor. 

As empresas têm ampliado suas compras junto aos 

entes do Terceiro Setor, abrindo-lhes canais de mercado per-

manente. Produtos tradicionais, produção orgânica, artesã-

nato, bens regionais e outros produtos de ONGs são comercia-

lizados pelas empresas. Essas oferecem apoio técnico e lo-

gístico e algumas vezes, crédito de curto prazo. 

O Estado também tem dado ampliação aos seus pro-

gramas de compras governamentais. Um exemplo bem suce-

dido é a descentralização da merenda escolar a nível munici-

pal, adotando os hábitos e costumes alimentares locais, incen-

tivando a produção familiar e os núcleos coletivos de 

produção. 

Estado, ONG e empresas estão atuando de forma 

compartilhada em projetos de educação, saúde, cultural, meio 

ambiente, lazer, esportes e inclusão social, junto a crianças, 

jovens, idosos, mulheres e populações tradicionais. 

A integração tem contribuído para melhorar os 

processos de controle social da Administração Pública e da 

cidadania empresarial. 

Outra área onde os processos de gestão compartilhada 

têm obtido resultados eficazes são os programas e projetos de 

desenvolvimento local. Muitos deles são formatados com uma 

matriz multiorganizacional e multicultural, mas na prática 

funciona de modo sincrônico e com poucos conflitos 

institucionais. 

Projetos complexos são realizados com essas método-

logias integradas. As experiências associadas entre a RSE, de 

empresas de diversos portes, nacionais e multinacionais com 

ONG, estão sendo multiplicadas com casos de sucesso 

replicados em outros cenários. 
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Seu redimensionamento e eficácia têm servido de 
modelo para revigorar práticas que estavam desacreditadas 
como os serviços de cooperação internacionalizam em várias 
partes do mundo. 

 
 

3 Considerações Finais 

 

As práticas de RSE no Brasil estão evoluindo desde a 
década de 80, no século passado. O cenário de uma sociedade 
globalizada e as mudanças e ampliações nos papéis do Estado, 
empresas e sociedade civil, vêm permitindo a ocupação de 
espaços, principalmente com modelos integrados e comparti-
lhados. O processo democrático que está sendo vivenciado no 
Brasil ampliou as relações negociais entre as partes, reduzindo 
os conflitos e antagonismos. 

A implantação e cumprimento dos direitos difusos 
vêm permitindo maior diálogo entre as partes interessadas, 
bem como levando as empresas a serem mais transparentes, 
éticas e se obrigando a prestar contas à sociedade pelos seus 
atos. 

A emergência e crescimento das questões ambientais 
levaram a que os processos de Responsabilidade Social, 
incorporassem este segmento em suas atividades. 

As empresas estão reconhecendo e comprovando que a 
RSE é um componente de sua estratégia de diferenciação em 
um mercado muito competitivo. 

A evolução e fortalecimento das instituições contri-
buirão para promover a RSE em cenários futuros em João 
Pessoa, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil e no Mundo. 

O tamanho e a atividade da empresa não se constituem 
em fatores impeditivos ou limitadores à adoção e crescimento 
da RSE. Enfim, sua incorporação à cultura organizacional 
brasileira abre boas perspectivas à sua ampliação em todo o 
País.   
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77  
GGEESSTTÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA::  UUMMAA  

CCOOMMPPRREEEENNSSÃÃOO  NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA  

 

GGEEOORRGGEE  WWAASSHHIINNGGTTOONN  AALLVVEESS  MMEELLOO  

 

 

 

11  IInnttrroodduuççããoo  

  
Administrar empresas, mesmo que seja de negócios 

considerados pequenos ou até sociedades complexas, requer, 

nos dias de hoje, que o profissional administrador desenvolva 

uma visão sistêmica do ambiente operacional externo em que 

se insere a organização. Neste sentido, pode-se imaginar todo 

um contexto que vai desde aspectos relacionados com a eco-

nomia; com o mercado financeiro; com a sociologia; com a 

contabilidade; com o direito, até porque os movimentos em-

presariais são determinados por contratos comerciais, traba-

lhistas, financeiros etc.  

Enfim, exercer a desafiadora missão de administrar 

negócios empresariais exige competências, habilidades e ati-

tudes condizentes com a práxis que, cada vez mais, impõe 

competição, criatividade e movimentos rápidos e assertivos 

neste mundo de mercados interligados e interdependentes. 
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2 Ambientes Operacionais das Organizações 

 

a) Ambiente Externo 

 

O ambiente operacional em que estão inseridas as 

organizações empresariais é influenciado por variáveis de 

toda ordem. O administrador não deve se descurar das cons-

tantes regulamentações que afetam o dia-a-dia da empresa, 

estabelecendo mudanças nos produtos, no ambiente, nas 

condições de distribuição etc. Além do mais, a inconstância 

das condições econômicas e financeiras do mundo não permi-

te qualquer descuido ou ato falho. Ademais, as decisões de 

investimentos exigem a árdua missão de conseguir financia-

mentos em meio às ofertas escassas, adicionadas às inúmeras 

exigências ponderadas pelos riscos.  

Neste meio, não poderia deixar de fora as questões 

tributárias. Conviver com constantes mudanças tributárias, 

onde o governo estabelece critérios apenas para conformar 

suas necessidades urgentes de fechamento de caixa, promove 

ansiedade no mercado e deixa os administradores um tanto 

quanto estressados. 

Desta forma, é recorrente a necessidade de adaptação e 

permanente atualização de conhecimentos financeiros, tributá-

rios, mercadológicos etc. por parte dos que fazem as organi-

zações sobreviverem.  

 

b) Ambiente Interno 

 

Do ponto de vista do ambiente operacional interno, 

cabe ao administrador vislumbrar os recursos que poderá con-

tar em sua desafiadora missão. Ou seja, de modo geral, os 

recursos necessários podem ser divididos em: Recursos Lo-

gísticos, Recursos Humanos e Recursos Financeiros. 
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Recursos Logísticos: 

Toda organização necessita de materiais, equipamen-

tos, informações e estratégias de distribuição condizentes com 

as suas necessidades operacionais. Para tanto, é o que se 

chama na prática de operações de logística.  

Conforme Ferreira (1986, p. 1045), 
 

[...] logística é um termo nativo francês, ou seja, logistique, e 

pode-se tomar como definição a seguinte: “a parte da arte da 

guerra que trata do planejamento e da realização de: projeto e 

desenvolvimento, obtenção, armazenamento, transporte, distri-

buição, reparação, manutenção e evacuação de material para fins 

operativos ou administrativos. 

  

Assim, Logística e Cadeia de Suprimentos podem ser 

considerados termos com a mesma finalidade de satisfazer o 

cliente com o máximo de eficiência a um menor custo. 

Para Ballou (1993, p.24),  

 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movi-

mentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos 

desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 

consumo final, assim como dos fluxos de informação que colo-

cam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar 

níveis de serviço adequados aos clientes. 

 

Recursos Humanos 

Desde o mais antigo sistema de recrutamento de pes-

soas para cuidar de escravos, a Administração dos Recursos 

humanos avançou bastante, deixando de exercer atividades 

apenas de contratação, demissão, controle de ponto etc., para 

se transformar em movimentos de alta competitividade em 

nível estratégico de direção, com atividades qualificadas de 

treinamento, acompanhamento e seleção. Esta evolução per-

mitiu que as organizações dessem uma nova nomenclatura, 
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passando a chamar de Gestão de Pessoas, razão pela qual 

passou a tratar os funcionários de “colaboradores”. 

A Gestão de Pessoas envolve diretamente todos os 

gerentes de uma empresa, exercício que tem por objetivo 

alcançar os objetivos estratégicos através das competências 

individuais, movimento que se traduz no mais moderno 

modelo denominado de Gestão por Competências.  

Segundo Carbone,1 em artigo publicado para UBQ – 

União Brasileira para a Qualidade,  

 
[...] a Gestão por Competências pode ser definida como uma 

metodologia de orientação empresarial para o mercado e para o 

cliente, apoiada no desenvolvimento sistemático das compe-

tências profissionais, indispensáveis ao sucesso profissional e 

empresarial. 

  

É, portanto, uma forma de gestão orientada para os 

negócios, o mercado e, acima de tudo, para o permanente 

desenvolvimento profissional. Optando pelo modelo, a empre-

sa permite que seus funcionários interajam e discutam ações 

focadas no que é de mais relevante estrategicamente para o 

desempenho empresarial apoiados em requisitos da  qualidade 

e do crescimento sustentável da empresa.  

Para Chiavenatto (1996)  
[...] a gestão de RH consiste no planejamento, na organização, no 

desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas capa-

zes de promover o desempenho eficiente de pessoal, ao mesmo 

tempo em que a organização representa o meio que permita as 

pessoas que com ela colaboram, alcançar os objetivos individuais 

relacionados direta ou indiretamente com o trabalho. 

 

Recursos Financeiros 

A gestão dos recursos financeiros em uma organi-

zação empresarial envolve atividades como: 

 orçamentação; planejamento financeiro; administração do 

caixa; estabelecimento da política de crédito; análises de 
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investimentos e obtenção dos fundos necessários e análise da 

situação econômica e financeira. 

Gitman (1997, p. 10), tratando sobre a função da 

Administração Financeira afirma que:  

 
[...] a maioria das decisões empresariais são medidas em termos 

financeiros, razão porque o administrador financeiro desempenha 

um papel crucial na obtenção dos recursos que serão traduzidos 

em investimentos operacionais 

.  

Assim, os gestores de todas as áreas da organização, 

ou seja: contabilidade, produção, marketing, recursos huma-

nos, pesquisas etc., necessitam interagir com o setor finan-

ceiro para desenvolver suas atividades.  

No desempenho de suas tarefas, os membros que 

compõem a estrutura administrativa necessitam informa e jus-

tificar as necessidades de recrutamento de pessoal, apresentar 

orçamentos e o retorno dos valores investidos etc., para que a 

alta administração aprove os devidos dispêndios.  

Neste capítulo, faremos uma abordagem sobre a ativi-

dade financeira que trata da análise financeira das organi-

zações, função de responsabilidade da Administração Finan-

ceira nas instituições.  

 

 

3 Análise Financeira 

 

A administração financeira, de certa forma, inicia onde 

termina a Contabilidade. As informações disponibilizadas 

pela mesma são transformadas em dados que permitem ao 

administrador financeiro fazer avaliações financeiras da orga-

nização, através dos resultados alcançados, os impactos das 

decisões tomadas anteriormente, assim como apoio para no-

vas decisões, corrigindo rumos e desenvolvendo planos ope-

racionais e de investimento. 
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O dia a dia demonstra que a análise financeira, como 

ferramenta auxiliar na tomada de decisão, é uma das ativi-

dades mais complexas exercidas pela Contabilidade Finan-

ceira e Gerencial. 

Comentando sobre a Contabilidade Financeira e Ge-

rencial, Atkinson (1995) faz uma distinção entre suas ativi-

dades,  

 
[...] a gerencial produz informações financeiras e operacionais 

para os funcionários e gestores das organizações, ao que serve 

para consumo interno como guia nas decisões de financiamentos 

e de investimentos. Já a financeira produz demonstrativos 

financeiros para entidades e usuários externos, tais como: 

acionistas, analistas de mercado de capitais, credores, instituições 

financeiras, concorrentes, sindicatos e órgãos de governo.  

 

Para Marion e Santos (2001, p. 11), estamos diante de 

uma nova etapa na área contábil, ou seja, a fase mecânica 

cedeu lugar à fase técnica e esta cedendo lugar à fase da infor-

mação. 

Do ponto de vista da Administração Financeira, o 

crescimento econômico se dá em função da evolução patri-

monial, obtida com retornos constantes e compatíveis com o 

nível de investimentos realizados. 

Nem sempre a organização empresarial alia uma 

situação econômica favorável com uma situação financeira 

favorável. A empresa pode ser possuidora de um vasto patri-

mônio, porém o mesmo não consegue produzir lucratividade 

suficiente em níveis excelentes de rentabilidade e, conse-

quentemente, promova a maximização da riqueza de seus 

proprietários em razão dos riscos assumidos. 

 O ponto de partida para o entendimento sobre a pro-

dução de lucros e a geração de caixa na empresa é a Análise 

das Demonstrações Financeiras. 
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3.1 Demonstrações Financeiras 

 

As demonstrações financeiras são peças fundamentais 

e auxiliam no entendimento do negócio e como ele opera. As 

demonstrações proporcionam uma visão estática e dinâmica 

da situação da empresa e serve como ponto de partida para as 

análises financeiras e o planejamento dos negócios. 

A base legal das demonstrações financeiras até 2007 

era tratada pela Lei n° 6.404/76, conhecida como a lei das 

sociedades anônimas. Após sete anos de tramitação na câmara 

dos deputados e modificação no texto original, o Projeto de 

Lei (PL) número 3741/00 foi finalmente aprovado na 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no plenário do 

Senado Federal e sancionado pelo Presidente da Republica em 

28 de dezembro de 2007, tornando-se a Lei 11.638/07, e 

modificando parte da Lei 6.404/76. Porquanto, cabe aqui 

levantarmos os principais pontos alterados. 

Pontos de destaques da Lei 11.638/07 publicados pela 

KPMG em seu site:1 

 

As Empresas de Grande Porte são consideradas como 

de grande porte são as sociedades ou conjunto de sociedades 

sobre controle comum que tiverem, no exercício anterior, 

ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual 

superior a R$ 300 milhões. 

A partir da Lei 11.638/07, as sociedades de grande 

porte, ainda que não constituídas sobre a forma de Sociedades 

Anônimas de capital aberto, deverão seguir as disposições da 

Lei 6.404/76, que está sendo alterada pela referida Lei no que 

                                                           
1 http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Lei_6404_final.pdf   

Atualmente, A KPMG é uma rede global de firmas independentes que 

prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estão presentes 

em 140 países, com 135.000 profissionais atuando em firmas-membro em 

todo o mundo. 

http://www.kpmg.com.br/publicacoes/Lei_6404_final.pdf


176 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

tange à escrituração e elaboração de demonstrações finan-

ceiras e a obrigatoriedade de auditoria independente. 

Normalização das Práticas Contábeis: as normas expe-

didas pela Comissão de Valores Mobiliários deverão ser ela-

boradas em consonância com os padrões internacionais de 

contabilidade adotados nos principais mercados de valores 

mobiliários. Isto significa que a normatização contábil para a 

elaboração das demonstrações financeiras individuais irá con-

vergir, gradativamente para as normas internacionais. Este 

programa de convergência vem sendo coordenado pelo CPC. 

O CPC (Comitê de Práticas Contábeis) foi criado no 

final de 2005 e é composto por seis entidades: Associação 

Brasileira de Empresas de Capital Aberto (Abrasca), Asso-

ciação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mer-

cado de Capitais (Apimec), Fundação Instituto de Pesquisas 

Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Conselho Fede-

ral de Contabilidade, Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (Ibracon) e Bovespa. Demonstrando que o CPC se 

encontra em pleno trabalho, em 1º de novembro foi aprovado 

o primeiro pronunciamento técnico CPC 01 sobre a redução 

do valor recuperável dos ativos, que está alinhado às regras 

contábeis internacionais (IAS 36). Tal pronunciamento foi 

adotado pela CVM e CFC. 

É importante destacar que as SA’s fechadas, que não 

optarem por observar as normas sobre demonstrações finan-

ceiras expedidas pela CVM, somente serão impactadas pelas 

normas emitidas pelo CPC, se as mesmas forem aprovadas 

pelo CFC. 

Demonstrações Financeiras Consolidadas – S/A Abertas: 

a CVM por meio de sua Instrução 457 estabeleceu, alinhada a 

um comunicado do Banco Central do Brasil, que as com-

panhias brasileiras de capital aberto deverão elaborar demons-

trações financeiras anuais consolidadas com base nos padrões 

internacionais (IFRS) a partir de 2010, apresentadas de forma 
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comparativa. Voluntariamente poderá já ser adotada esta 

Instrução a partir das demonstrações financeiras de 2009. 

Mudanças nas práticas contábeis e divulgação: as empre-

sas em geral devem estar atentas para as alterações nas nor-

mas contábeis nacionais e novas obrigatoriedades.  

Apresenta-se a seguir, algumas das transações ou atos 

que tiveram seus registros contábeis modificados pelas alte-

rações da Lei n. 6.404/76: Instrumentos financeiros/Deriva-

tivos; Contratos de arrendamento mercantil; Equivalência 

patrimonial; Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão; 

Reavaliação de ativos. 

Adicionalmente as seguintes alterações foram feitas 

com relação à apresentação das demonstrações financeiras: 

Eliminação da obrigatoriedade da apresentação da 

DOAR - Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos; e 

Apresentação da Demonstração de Fluxo de Caixa e se for 

S/A aberta a Demonstração do Valor Adicionado. 

É importante destacar que as SAs fechadas com pa-

trimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2 milhões 

não precisam elaborar e divulgar a demonstração dos fluxos 

de caixa. 

Vigência: a partir de 01 de janeiro de 2008 as empresas 

deverão elaborar demonstrações financeiras individuais de 

acordo com a Lei 6.404 com as alterações da Lei 11.638. 

Como se pode ver, as demais cláusulas da Lei nº 

6.404/76 continuam em vigor, assim a base da Análise Fi-

nanceira que é constituída pelos demonstrativos denominados 

de BP – Balanço Patrimonial e DRE, considerado estático e a 

Demonstração do Resultados do Exercício, considerado 

dinâmico, continuam com a obrigatoriedade de publicação. 

De acordo com o Art. 176, ao fim de cada exercício 

social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mer-

cantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, 

que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 
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companhia e as mutações ocorridas no exercício: I) Balanço 

Patrimonial; II) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 

Acumulados; III) Demonstração do Resultado do Exercício; e 

IV) Demonstração dos Fluxos de Caixa; e V) se companhia 

aberta, Demonstração do Valor Adicionado. Quanto à publi-

cação, o parágrafo 1º traz a seguinte redação: as demons-

trações de cada exercício serão publicadas com a indicação 

dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 

anterior.  

 

3.2 Balanço Patrimonial 

 

À luz da Lei 6.404/76, o Balanço Patrimonial é 

dividido em ativo (lado esquerdo), representado pelos bens e 

direitos e o passivo, mais o patrimônio líquido (lado direito). 

O Balanço é uma demonstração estática da posição financeira 

da empresa em uma determinada data.  

Do ponto de vista matemático, podemos representar o 

BP através da seguinte equação patrimonial: 

 

  

 

 

 

 

 

Classificação das Contas no Balanço Patrimonial: as 

contas são classificadas no BP como determina o art. 178 da 

lei das S/A. Ou seja, segundo os elementos do patrimônio que 

registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a 

análise da situação financeira da companhia. 

A – P = PL 

A > P = Situação Líquida Favorável 

A< P = Situação Líquida Desfavorável 

A= P = Situação Nula 
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No ativo, as contas serão dispostas em ordem de-

crescente de grau de liquidez2 dos elementos nelas registrados 

nos grupos do ativo circulante e do ativo não circulante, que é 

composto pelo ativo realizável no longo prazo, pelos inves-

timentos, pelo imobilizado e pelo intangível.  

No passivo, as contas são classificadas nos grupos do 

passivo circulante; passivo não circulante e patrimônio líqui-

do, que é composto pelo capital social, pelas reservas de 

capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

ações em tesouraria e prejuízos acumulados.  

 

Composição das Contas do Ativo: a composição das 

contas do Ativo, conforme estabelecido no art. 179 recebe a 

seguinte classificação: 

No Ativo Circulante consta as disponibilidades, os 

direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e 

as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte; 

No Ativo realizável no longo prazo registram-se os 

direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, 

assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou em-

préstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), 

diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, 

que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto 

da companhia; 

                                                           
2 Liquidez é um conceito econômico que considera a facilidade com que 

um ativo pode ser convertido no meio de troca da economia, ou seja, é a 

facilidade com que ele pode ser convertido em dinheiro. O grau de 

agilidade de conversão de um investimento sem perda significativa de seu 

valor mede sua liquidez.  

Um ativo é tanto mais liquido quanto mais fácil for transformá-lo em 

dinheiro vivo, ou seja, a liquidez pode ser entendida como a medida de 

interesse que o mercado tem em negociar esse ativo. Ela pode variar 

conforme o investimento feito na empresa, suas perspectivas e as 

conjunturas econômicas nacional e internacional. http://pt.wikipedia.org/ 

wiki/Liquidez. 

http://pt.wikipedia.org/


180 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

Quanto aos Investimentos, se inserem as participações 

permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer 

natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se 

destinem à manutenção da atividade da companhia ou da 

empresa; 

O Ativo Imobilizado é composto pelos direitos que 

tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 

das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com 

essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses 

bens. 

Por último, o Intangível se compõe dos direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 

da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o 

fundo de comércio adquirido. 

 A título de ilustração, logo abaixo se apresenta o Ativo 

referente ao Balanço Patrimonial da Perdigão S.A. e das 

empresas controladas, relativo aos anos de 2007-2008. 
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Fonte: www.perdigao.com.br 
 

Como forma de avaliação dos elementos do ativo no 

balanço, o art. 183 estabelece os seguintes critérios: 

a) As aplicações em instrumentos financeiros, inclu-

sive derivativos, e em direitos e títulos de créditos, 

classificados no ativo circulante ou no realizável 

http://www.perdigao.com.br/
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no longo prazo: a) pelo seu valor justo, quando se 

tratar de aplicações destinadas à negociação ou 

disponíveis para venda; e b) pelo valor de custo de 

aquisição ou valor de emissão, atualizado confor-

me disposições legais ou contratuais, ajustado ao 

valor provável de realização, quando este for in-

ferior, no caso das demais aplicações e os direitos 

e títulos de crédito; 

b)  Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e 

produtos do comércio da companhia, assim como 

matérias-primas, produtos em fabricação e bens 

em almoxarifado, pelo custo de aquisição ou 

produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao 

valor de mercado, quando este for inferior; 

c)  Os investimentos em participação no capital social 

de outras sociedades, ressalvado o disposto nos 

artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, de-

duzido de provisão para perdas prováveis na 

realização do seu valor, quando essa perda estiver 

comprovada como permanente, e que não será 

modificado em razão do recebimento, sem custo 

para a companhia, de ações ou quotas bonificadas; 

d)  Os demais investimentos, pelo custo de aquisição, 

deduzido de provisão para atender às perdas pro-

váveis na realização do seu valor, ou para redução 

do custo de aquisição ao valor de mercado, quan-

do este for inferior; 

e)  Os direitos classificados no imobilizado, pelo 

custo de aquisição, deduzido do saldo da respecti-

va conta de depreciação, amortização ou exaustão; 

f)  Os direitos classificados no intangível, pelo custo 

incorrido na aquisição deduzido do saldo da res-

pectiva conta de amortização; 
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g)  Os elementos do ativo decorrentes de operações 

de longo prazo serão justados a valor presente, 

sendo os demais ajustados quando houver efeito 

relevante. 

 § 10 Para efeitos do disposto neste artigo, 

considera-se valor justo: i) das matérias-primas 

e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual 

possam ser repostos, mediante compra no 

mercado; ii) dos bens ou direitos destinados à 

venda, o preço líquido de realização mediante 

venda no mercado, deduzidos os impostos e 

demais despesas necessárias para a venda, e a 

margem de lucro; iii) dos investimentos, o 

valor líquido pelo qual possam ser alienados a 

terceiros; iv) dos instrumentos financeiros, o 

valor que pode se obter em um mercado ativo, 

decorrente de transação não compulsória reali-

zada entre partes independentes; e, na ausência 

de um mercado ativo para um determinado 

instrumento financeiro: i) o valor que se pode 

obter em um mercado ativo com a negociação 

de outro instrumento financeiro de natureza, 

prazo e risco similares; ii) o valor presente 

líquido dos fluxos de caixa futuros para instru-

mentos financeiros de natureza, prazo e risco 

similares; ou iii) o valor obtido por meio de 

modelos matemático-estatísticos de precifica-

ção de instrumentos financeiros.  

 § 2o  A diminuição do valor dos elementos dos 

ativos imobilizado e intangível será registrada 

periodicamente nas contas de: Depreciação: 

quando corresponder à perda do valor dos di-

reitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a 

desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da 
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natureza ou obsolescência; Amortização, 

quando corresponder à perda do valor do 

capital aplicado na aquisição de direitos da 

propriedade industrial ou comercial e quaisquer 

outros com existência ou exercício de duração 

limitada, ou cujo objeto sejam bens de utili-

zação por prazo legal ou contratualmente limi-

tado; Exaustão, quando corresponder à perda 

do valor, decorrente da sua exploração, de 

direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 

florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

 § 3o  A companhia deverá efetuar, periodi-

camente, análise sobre a recuperação dos valo-

res registrados no imobilizado e no intangível, 

a fim de que sejam: 

 Registradas as perdas de valor do capital 

aplicado quando houver decisão de inter-

romper os empreendimentos ou atividades a 

que se destinavam ou quando comprovado 

que não poderão produzir resultados sufi-

cientes para recuperação desse valor; ou 

 Revisados e ajustados os critérios utilizados 

para determinação da vida útil econômica 

estimada e para cálculo da depreciação, 

exaustão e amortização.  

 § 4° Os estoques de mercadorias fungíveis 

destinadas à venda poderão ser avaliados pelo 

valor de mercado, quando esse for o costume 

mercantil aceito pela técnica contábil. 

 

Composição das contas do Passivo Exigível 

 

Na composição do Passivo Exigível, segundo o art. 

180, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos 



G e s t ã o  | 185 

 

para aquisição de direitos do ativo não circulante, são classi-

ficadas no passivo circulante, quando se vencerem no exer-

cício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem ven-

cimento em prazo maior. 

 

Composição do Patrimônio Líquido 

 

Conforme dispõe o art. 182, a conta do Capital Social 

discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela 

ainda não realizadas. 

Como reservas de capital são registradas as contas 

que: a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o 

valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem 

valor nominal que ultrapassar a importância destinada à for-

mação do capital social, inclusive nos casos de conversão em 

ações de debêntures ou partes beneficiárias; b) o produto da 

alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição; a 

reserva de capital o resultado da correção monetária do capital 

realizado, enquanto não-capitalizado. 

Os ajustes de avaliação patrimonial são registrados 

enquanto não computados no resultado do exercício em obe-

diência ao regime de competência, as contrapartidas de au-

mentos ou diminuições de valor, atribuídos a elementos do 

ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor 

justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas 

pela Comissão de Valores Mobiliários. 

As Reservas de Lucros são registradas as contas cons-

tituídas pela apropriação de lucros da companhia. 

As ações em tesouraria deverão ser destacadas no 

balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que re-

gistrar a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. 

A título de ilustração, logo abaixo se apresenta o 

Passivo e o Patrimônio Líquido referentes ao Balanço Patri-
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monial da Perdigão S.A. e das empresas controladas, relativo 

aos anos de 2007-2008. 

 

 
 Fonte: Relatório de Administração 2008 da Perdigão 

www.perdigao.com.br 
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Critérios de Avaliação do Passivo 

 

Como forma de avaliação dos elementos do passivo no 

balanço, o art. 184 estabelece os seguintes critérios: 

a)  As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou 

calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pa-

gar com base no resultado do exercício, serão com-

putados pelo valor atualizado até a data do balanço; 

b)  as obrigações em moeda estrangeira, com cláusula 

de paridade cambial, serão convertidas em moeda 

nacional à taxa de câmbio em vigor na data do ba-

lanço; 

c)  as obrigações, os encargos e os riscos classificados 

no passivo não circulante serão ajustados ao seu 

valor presente, sendo os demais ajustados quando 

houver efeito relevante.  

 

3.3 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

A Demonstração do Resultado é uma evidenciação 

contábil do desempenho da empresa, no decorrer de um deter-

minado período com legalidade obrigatória de um ano, po-

dendo ser levantado por períodos menores, ou seja: um mês, 

um trimestre, um semestre etc. Nela se apresenta o fluxo de 

receitas e despesas, que resulta em aumento ou redução do 

patrimônio líquido.  

De acordo com Roos (1995, p. 42),  

 
[...] a demonstração do resultado geralmente possui varias partes. 

A parte relativa às operações apresenta as receitas e despesas da 

empresa em suas atividades principais. Dentre outras coisas, a 

parte não operacional inclui todos os custos de financiamento, 

como as despesas com juros. Geralmente, uma outra parte indica, 

como item separado, o montante de impostos devidos sobre o 

lucro. O último item da demonstração é o resultado líquido do 

exercício. 
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A DRE se apresenta na forma dedutiva, iniciando-se 

pela Receita Operacional Bruta – ROB, donde se deduz todos 

os custos e despesas, e se conclui com o lucro líquido. Pela 

fundamentação legal estabelecida na Lei 6.404/76 em seu art. 

187, a demonstração do resultado do exercício deve discri-

minar: a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 

vendas, os abatimentos e os impostos; a receita líquida das 

vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendi-

dos e o lucro bruto; as despesas com as vendas, as despesas 

financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e admi-

nistrativas, e outras despesas operacionais; o lucro ou prejuízo 

operacional, as outras receitas e as outras despesas; o resul-

tado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão 

para o imposto; as participações de debêntures, empregados, 

administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de 

instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assis-

tência ou previdência de empregados, que não se caracterizem 

como despesa; o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu 

montante por ação do capital social.  

Na determinação do resultado do exercício serão com-

putadas as receitas e os rendimentos ganhos no período, inde-

pendentemente da sua realização em moeda e os custos, des-

pesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, corresponden-

tes a essas receitas e rendimentos. 

A título de ilustração, logo abaixo se apresenta a De-

monstração do Resultado do Exercício da Perdigão S.A. e das 

empresas controladas, relativa aos anos de 2007-2008. 

 

 



G e s t ã o  | 189 

 

 
 

Fonte: Relatório de Administração 2008 da Perdigão 

www.perdigao.com.br 
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3.3.1 Lucro, Reservas e Dividendos 

 

Quanto ao Lucro, Reservas e Dividendos, a norma 

estabelecida pelo art. 189 diz que do resultado do exercício 

serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 

acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda. O 

prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos 

lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva 

legal, nessa ordem. 

As participações estatutárias, conforme o art. 190, de 

empregados, administradores e partes beneficiárias serão de-

terminadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lu-

cros que remanescerem depois de deduzida a participação 

anteriormente calculada. Aplica-se ao pagamento das partici-

pações dos administradores e das partes beneficiárias o dis-

posto nos parágrafos do artigo 201.3 

 

Lucro Líquido 

 

 O lucro líquido do exercício, regulado pelo art. 190, é 

o resultado final do exercício social, que fica à disposição dos 

acionistas/sócios da empresa, para ser distribuído e ou para 

                                                           
3 Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro 

líquido do exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à 

conta de reserva de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 

5º do artigo 17. 

§ 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto 

neste artigo implica responsabilidade solidária dos administradores e 

fiscais, que deverão repor à caixa social a importância distribuída, 

sem prejuízo da ação penal que no caso couber. 

§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em 

boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-fé quando os dividendos 

forem distribuídos sem o levantamento do balanço ou em desacordo 

com os resultados deste. 
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constituir reservas de lucros. Conforme estabelece o art. 192, 

juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os 

órgãos da administração da companhia apresentarão à assem-

bleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 

203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao 

lucro líquido do exercício. 

 

3.3.2 Reservas e Retenção de Lucros 

 

As reservas estabelecidas em lei é a forma encontrada 

para proteger os interesses dos stakeholders4. As reservas são 

classificadas como: Reserva Legal; Reservas Estatutárias; 

Reservas para Contingências; Reserva de Incentivos Fiscais; 

Reserva de Lucros a Realizar e Reserva de Lucros a Realizar. 

 

Reserva Legal 

 

A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do 

capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 

prejuízos ou aumentar o capital. O art. 193 reza que do lucro 

líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, 

antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva 

legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital 

social. A companhia poderá deixar de constituir a reserva 

legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do 

montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 

182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.  

 

Reservas Estatutárias 

 

A norma, através do art. 194, possibilita ao estatuto da 

sociedade anônima a criação de reservas desde que, para cada 

                                                           
4 Grupos tais como empregados, clientes, fornecedores, credores, e outros 

que possuem um vínculo econômico direto com a companhia. 
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uma indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade; 

fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros 

líquidos que serão destinados à sua constituição e estabeleça o 

limite máximo da reserva. 

 

Reservas para Contingências 

 

Com o objetivo de destinar parte do lucro líquido à 

formação de reserva cuja finalidade é a de compensar, em 

exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda 

julgada provável, cujo valor possa ser estimado, o art. 195 

permite que a assembleia-geral poderá fazê-lo por proposta 

dos órgãos da administração. A proposta dos órgãos da admi-

nistração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, 

com as razões de prudência que a recomendem, a constituição 

da reserva. A reserva será revertida no exercício em que 

deixarem de existir as razões que justificaram a sua consti-

tuição ou em que ocorrer a perda. 

 

Reserva de Incentivos Fiscais 

 

A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de 

administração, destinar, segundo estabelecido no art. 195-A, 

para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido 

decorrente de doações ou subvenções governamentais para 

investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do 

dividendo obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei).  

 

Retenção de Lucros 

 

A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da 

administração e com fulcro no art. 196, deliberar para reter 

parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento 

de capital por ela previamente aprovado. O orçamento, 
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submetido pelos órgãos da administração com a justificação 

da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as 

fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e 

poderá ter a duração de até cinco exercícios, salvo no caso de 

execução, por prazo maior, de projeto de investimento.  

 

Reserva de Lucros a Realizar 

 

No exercício em que o montante do dividendo obri-

gatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202, 

ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, 

segundo o art. 197, a assembleia-geral poderá, por proposta 

dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição 

de reserva de lucros a realizar. Considera-se realizada a 

parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos 

seguintes valores: o resultado líquido positivo da equivalência 

patrimonial (art. 248) e o lucro, rendimento ou ganho líquidos 

em operações ou contabilização de ativo e passivo pelo valor 

de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o 

término do exercício social seguinte.  

A reserva de lucros a realizar somente poderá ser 

utilizada para pagamento do dividendo obrigatório e, para 

efeito do inciso III do art. 202, serão considerados como inte-

grantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que 

forem os primeiros a serem realizados em dinheiro.  

 

Limite da Constituição de Reservas e Retenção de Lucros 

 

A destinação dos lucros para constituição das reservas 

de que trata o artigo 194 e a retenção nos termos do artigo 196 

não poderão ser aprovadas, em cada exercício, em prejuízo da 

distribuição do dividendo obrigatório (artigo 202), conforme 

determina o art. 198. 
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Limite do Saldo das Reservas de Lucro 

 

O saldo das reservas de lucros, exceto as para contin-

gências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não 

poderá ultrapassar o capital social, conforme determina o art. 

199. Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre apli-

cação do excesso na integralização ou no aumento do  capital 

social ou na distribuição de dividendos.  

 

Reserva de Capital 

 

As reservas de capital, para efeito do art. 200, somente 

poderão ser utilizadas para absorção de prejuízos que ultra-

passarem os lucros acumulados e as reservas de lucros (artigo 

189, parágrafo único); resgate, reembolso ou compra de 

ações; resgate de partes beneficiárias; incorporação ao capital 

social; pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando 

essa vantagem lhes for assegurada (artigo 17, § 5º). A reserva 

constituída com o produto da venda de partes beneficiárias 

poderá ser destinada ao resgate desses títulos. 

 

3.3.3 Dividendos 

 

A companhia, com base no art. 200, somente pode 

pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, de 

lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva 

de capital, no caso das ações preferenciais de que trata o § 5º 

do artigo 17. A distribuição de dividendos com inobservância 

do disposto neste artigo implica responsabilidade solidária dos 

administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a 

importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no 

caso couber. Os acionistas não são obrigados a restituir os 

dividendos que em boa-fé tenham recebido. Presume-se a má-
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fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levanta-

mento do balanço ou em desacordo com os resultados deste. 

De acordo com o art. 202, os acionistas têm direito de 

receber como dividendo obrigatório, em cada exercício:  

a)  a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se 

este for omisso, a importância determinada de açor-

do com as seguintes normas: metade do lucro líqui-

do do exercício diminuído ou acrescido dos seguin-

tes valores: importância destinada à constituição da 

reserva legal (art. 193) e importância destinada à 

formação da reserva para contingências (art. 195) e 

reversão da mesma reserva formada em exercícios 

anteriores;  

b)  o pagamento do dividendo determinado nos termos 

do inciso I poderá ser limitado ao montante do 

lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, 

desde que a diferença seja registrada como reserva 

de lucros a realizar (art. 197);  

c)  os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, 

quando realizados e se não tiverem sido absorvidos 

por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão 

ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado 

após a realização. 

  

O estatuto poderá estabelecer o dividendo como por-

centagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros crité-

rios para determiná-lo, desde que sejam regulados com preci-

são e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao 

arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.  

Quando o estatuto for omisso e a assembleia-geral 

deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o 

dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e 

cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do 

inciso I deste artigo.  
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A assembleia-geral pode, desde que não haja oposição 

de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de 

dividendo inferior ao obrigatório, nos termos deste artigo, ou 

a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes sociedades: 

companhias abertas exclusivamente para a captação de recur-

sos por debêntures não conversíveis em ações; companhias 

fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que 

não se enquadrem na condição prevista no inciso I.  

O dividendo previsto não será obrigatório no exercício 

social em que os órgãos da administração informarem à 

assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situa-

ção financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcio-

namento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na com-

panhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão 

de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização 

da assembleia-geral, exposição justificativa da informação 

transmitida à assembleia. 

Os lucros que deixarem de ser distribuídos serão regis-

trados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuí-

zos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como 

dividendo assim que o permitir a situação financeira da com-

panhia. 

Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 

197 deverão ser distribuídos como dividendos.  

 

Dividendos de Ações Preferenciais 

 

Segundo o art. 203, o disposto nos artigos 194 a 197, e 

202, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de 

receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham 

prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos. 
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Dividendos Intermediários 

 

A companhia que, por força de lei ou de disposição 

estatutária, levantar balanço semestral, poderá declarar, de 

acordo com o art. 204, por deliberação dos órgãos de admi-

nistração, se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do 

lucro apurado nesse balanço. A companhia poderá, nos termos 

de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir divi-

dendos em períodos menores, desde que o total dos divi-

dendos pagos em cada semestre do exercício social não 

exceda o montante das reservas de capital de que trata o § 1º 

do artigo 182. O estatuto poderá autorizar os órgãos de 

administração a declarar dividendos intermediários, à conta de 

lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no 

último balanço anual ou semestral. 

 

Pagamento de Dividendos 

 

A companhia pagará, conforme consta do art. 205, o 

dividendo de ações nominativas à pessoa que, na data do ato 

de declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária 

ou usufrutuária da ação. Os dividendos poderão ser pagos por 

cheque nominativo remetido por via postal para o endereço 

comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante crédito 

em conta-corrente bancária aberta em nome do acionista. Os 

dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito 

nos termos dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à 

instituição financeira depositária, que será responsável pela 

sua entrega aos titulares das ações depositadas. O dividendo 

deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da assem-

bleia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for 

declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social. 
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3.4 Análise Financeira das Demonstrações Contábeis 

 

A Análise financeira estuda as demonstrações fina-

nceiras, buscando levantar dados que reflitam a real situação 

da saúde financeira da empresa, representada pela sua liquidez 

e rentabilidade. Estes dados são colhidos através do sistema 

de informações da empresa, que é planejado, controlado e 

alimentado pela assessoria contábil. Neste sentido, o registro 

sistemático das informações permite ao administrador o aces-

so aos resultados alcançados com um máximo de fidelidade. 

A análise é realizada basicamente através das informa-

ções e dados constantes do Balanço Patrimonial e da Demons-

tração do Resultado do Exercício. As demais demonstrações 

contábeis auxiliam na análise patrimonial e financeira da 

empresa. O Relatório de Administração, juntamente com as 

Notas Explicativas e o Parecer da Auditoria Independente são 

bastante úteis na interpretação objetiva e subjetiva dos dados e 

na evolução da situação econômica e financeira. 

Para Braga (1989, p. 139-140), 

 
[...] apesar de tratarem matematicamente os dados contábeis, as 

técnicas de análise nem sempre fornecem respostas completas ou 

inquestionáveis. Atuando sobre as mesmas demonstrações de uma 

empresa, dois analistas poderão chegar a conclusões diferentes. 

Se ambos forem bons profissionais, tais conclusões deveriam ser 

semelhantes, mas não necessariamente iguais. Isto ocorre porque 

cada empresa constitui um organismo vivo e suas forças e 

fraquezas poderão invalidar diagnósticos tecnicamente bem 

elaborados. Assim, somos levados a considerar a análise finan-

ceira como uma arte que reúne conhecimentos teóricos, experiên-

cia prática e, sobretudo, sensibilidade, argúcia, empenho e bom-

senso. 
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3.4.1 Grupos de Interesses nas Análises das Demonstrações 

Financeiras 

 

A análise das demonstrações financeiras interessa a 

todos que, de uma forma ou de outra, desejam uma boa saúde 

financeira para o empreendimento, através de uma eficaz 

performance de liquidez e de rentabilidade. Porquanto, pode-

se elencar como grupos de interesses: Dirigentes da Empresa; 

Acionistas; Credores; Concorrentes; Órgãos Governamentais; 

Sindicatos etc. 

 

Dirigentes da empresa 

 

 As informações derivadas das análises permitem ao 

administrador conhecer a real situação do patrimônio e a sua 

evolução, confrontando o impacto de decisões nos resultados 

anteriores e comparando com os demais concorrentes. Desta 

forma, contribui para que se corrijam rumos e se tome posi-

ções mais adequadas aos recursos disponíveis. 

 

Acionistas 

 

 Os acionistas se interessam pelas possibilidades de 

ganhos através dos retornos do seu investimento na forma de 

dividendos, além da valorização das ações no mercado. Fato-

res que influenciam na decisão de permanecer ou não com os 

papéis. 

  

Credores 

 

 O crescimento do empreendimento é proporcionado 

por pessoas e instituições que acreditaram ou acreditam em 

sua evolução e nas possibilidades de ganhos. Este conjunto 

pode ser elencado por fornecedores de serviços, matérias-
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primas e produtos acabados; instituições financeiras com 

recursos destinados a capital de giro e investimentos. Neste 

sentido, avaliar os riscos que influenciam o retorno do capital 

empregado é determinado pelas análises financeiras. 

 

Concorrentes 

 

 Conhecer a situação econômica e financeira dos con-

correntes é vital como informação para tomada de decisões 

em relação às estratégias e táticas a serem adotados no merca-

do, identificando pontos fortes e fracos das demais empresas. 

  

Órgãos Governamentais 

 

 O fato de obter informações sobre as reais condições 

das organizações facilita para os órgãos governamentais os 

procedimentos de fiscalização, controle de preços e condições 

para participarem das licitações. 

 

Sindicatos 

 

 Aos sindicatos interessem conhecer o desempenho das 

empresas, sobretudo com relação aos níveis de produtividade, 

assim facilita as demandas levantadas nos dissídios coletivos. 

 

3.4.2 Procedimentos Preliminares das Análises Financeiras 

 

Alguns procedimentos devem ser adotados como pre-

parativos para o início das análises financeiras dos demons-

trativos contábeis. Em primeiro lugar, o analista responsável 

irá reclassificar as contas denominadas de retificadoras; trans-

ferir o saldo das duplicatas descontadas para o passivo circu-

lante etc. Em segundo lugar, verificar e corrigir os impactos 

inflacionários sobre os demonstrativos financeiros. 
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Para Braga (1989. p, 142),  

 
[...] a análise é muito mais do que o simples cálculo de índices e 

porcentagens. A avaliação desses indicadores exige que se 

considerem vários aspectos internos e muitos fatores externos que 

interferem nas atividades e resultados das empresas. Do ponto de 

vista interno deve-se levar em consideração a forma como a 

empresa é administrada, se existe preocupação com a preparação 

dos dirigentes que darão continuidade ao negócio, se as decisões 

são tomadas de forma centralizada sem considerar as opiniões dos 

demais membros. Quanto aos fatores externos que influenciam no 

comportamento econômico e financeiro das empresas, podem-se 

elencar os seguintes: a) comportamento da economia externa e 

interna e sua influencia sobre o mercado que a empresa atua; b) 

nível de fragilidade da empresa em relação aos efeitos infla-

cionários, de recessão, de juros altos e movimentos grevistas e 

sociais; c) situação do ramo de atividade em que a empresa está 

inserida; d) grau de desenvolvimento tecnológico da empresa; e) 

suscetibilidade às alterações das políticas de governo. 

 

3.4.2.1 Uso de Índices Financeiros 

 

 A análise por meio de índices não envolve meramente 

a aplicação de uma fórmula a dados financeiros, para se obter 

um determinado índice. O mais importante é a interpretação 

do valor do índice. Dois tipos de comparação de índices 

podem ser feitos: 

 

a) Análise Cross-Sectional 

Para Gitman (1997, p. 103) a análise Cross-Sectional 

envolve a comparação dos índices de diferentes empresas em 

um mesmo instante. Toda empresa está interessada em saber 

como tem sido o seu desempenho em relação ao dos concor-

rentes. 

A comparação de um índice específico com um índice 

padrão é feita para detectarem quaisquer desvios em relação à 
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norma. No caso de índices onde altos valores são preferíveis, 

muitas pessoas acreditam erroneamente que se a empresa 

analisada tiver um índice com um valor que exceda a média 

do setor, isso pode ser visto como favorável. Entretanto, esse 

ponto de vista “de um maior, melhor” pode ser enganoso. 

Para uma melhor análise, alguns autores sugerem que 

os dados a serem escolhidos deveriam possuir algumas 

restrições.  

Neste sentido Baruck (1974)  

 
[...] coloca as seguintes restrições quando da utilização da análise 

cross-sectional: a) os dados pertençam a empresas de uma mesma 

indústria; b) as empresas possuam tamanho similar; c) a 

contabilidade das empresas envolva os mesmos métodos de 

cálculo; d) as empresas estejam localizadas em uma mesma área 

geográfica.  

 

Assim, pode-se afirmar que a cross-sectional, depen-

dendo dos dados e suas origens, prescinde de maior confia-

bilidade, fato que se acentua quando se considera dados de 

empresas que compõem segmentos diferentes.  

 

b) Análise Horizontal ou de Série-temporal 

 

De acordo com Gitman (1997, p. 105), a análise 

horizontal ou de série-temporal é aplicada “quando o analista 

financeiro avalia o desempenho da empresa ao longo do tem-

po”. Uma combinação entre o desempenho atual e o desem-

penho passado, utilizando a análise por meio de índices, “per-

mite determinar se a empresa está progredindo conforme pla-

nejado” Assim, “a formação de tendências pode ser visuali-

zada através de comparações plurianuais e o conhecimento 

dessas tendências deve ajudar a empresa no planejamento das 

atividades futuras”. 
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Na análise horizontal, se faz necessário uma série 
histórica de BPs e DREs consecutivos, proporcionando uma 
avaliação percentual da sua evolução ao longo dos períodos. 

Na análise de série-temporal como na análise cross-
sectional, quaisquer mudanças significativas de ano a ano po-
dem ser avaliadas em relação ao seu desempenho passado. 
Tendências em desenvolvimento devem ser isoladas e medi-
das adequadas devem ser tomadas para orientar a empresa em 
direção ao alcance de seus objetivos imediatos e de longo 
prazo. 

Análise Horizontal do Balanço Patrimonial - Ativo 

 
Fonte: própria, com dados do Relatório de Administração da Perdigão S.A. ano 2008  
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Exemplificando a Análise Horizontal, como se pode 

observar na figura acima, referente ao Balanço Patrimonial da 

Perdigão S.A., relativa ao Ativo Patrimonial, onde se apre-

senta o histórico de dois anos consecutivos, ou seja, 2007 e 

2008, os números apresentam uma variação percentual da 

Controladora5 e do Balanço Consolidado6 em que o Ativo 

Circulante da primeira obtém um decréscimo de 18% e na 

consolidação há um acréscimo de 59%. Já o Não Circulante 

registra um crescimento de 166% e 89%, respectivamente. 

Por último, percebe-se uma evolução de 94 % no Ativo Total 

da Controladora e de 71% no Balanço Consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Lei 6.404/76 -  Art. 243. O relatório anual da administração deve 

relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e 

controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 

§ 1o  São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência 

significativa. (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio 

que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 

sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

§ 5o  É presumida influência significativa quando a investidora for titular 

de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem 

controlá-la. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
6 De acordo com http://wiki.advfn.com,  é o balanço de um grupo de 

empresas vinculadas por razões de filiação e no qual se expressam as 

relações com terceiros, estranhos a esse grupo. O balanço consolidado 

apresenta uma importância especial para efeitos de se conhecer a potência 

financeira do grupo, assim como o tipo de associação entre as várias 

empresas.   

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art37
http://wiki.advfn.com/
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Análise Horizontal da Demonstração do Resultado do 

Exercício - DRE 

 

 
 

Fonte: própria, com dados do Relatório de Administração da Perdigão 

S.A. ano 2008. 

 

 Na DRE tomada como exemplo, observa-se uma 

redução no Resultado Operacional da ordem de 116%, de 

76% no Lucro Líquido do Exercício e de 79% no Lucro 

Líquido por Ação em Circulação. 

 

c) Análise Vertical 

 

A Análise Vertical permite que se faça uma avaliação 

da Estrutura do Balanço Patrimonial, em que se conhece a 

composição do Ativo e de suas Fontes de Financiamentos que 

formam o Passivo. Os indicadores se referem a comparação 

das participações percentuais dos saldos das contas e dos 

grupos patrimoniais com o Ativo Total e, nos caso das Fontes 
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de Financiamentos, com o Passivo mais o Patrimônio Líqui-

do, isto considerando individualmente cada exercício.  

 

Análise Vertical do Balanço Patrimonial - Ativo 

 

 
 

Fonte: própria, com dados do Relatório de Administração da Perdigão 

S.A. ano 2008. 

 

Na figura acima, verifica-se um comparativo das 

contas com o grupo a que pertence. Também se percebe a 

comparação do grupo com o Total do Ativo. Desta forma 

temos que, no ano de 2007 a conta caixa representava 50% do 

Ativo Circulante. Já em 2008 esta mesma conta representa 

apenas 3%. Olhando agora para o grupo, temos que em 2007 

o Ativo Circulante representava 39% do Ativo Total, e no ano 

seguinte de 2008 caiu para 17%. Esta análise o leitor pode 
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exercitar visualmente com as demais contas, grupos, não só 

com relação a posição da Controladora, mas, também, com o 

Balanço Consolidado. 

A Análise Vertical também permite que se faça uma 

avaliação da Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE, verificando e apresentando a participação de cada 

estágio de resultado em relação a Receita Operacional Líquida 

– ROL. 

 

 
 

Fonte: própria, com dados do Relatório de Administração da Perdigão 

S.A. ano 2008 

 

 Os números acima mostram que, em 2007, fazendo 

uma análise da DRE Consolidada, o Lucro Bruto corres-

pondeu a 28% da Receita Operacional Líquida, o Resultado 

Operacional a 6% e o Lucro Líquido a 4,84%. Respecti-

vamente, no ano de 2008 temos 24% para o Lucro Bruto, -2% 

para o Resultado Operacional e,por último, o Lucro Líquido 

do Exercício atingiu 0,48% em relação a Receita Operacional 

Líquida. 
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Grupos Financeiros 

 

 Os índices financeiros podem ser distribuídos em 

grupos. Para Gitman (1997, p. 107), os índices financeiros 

podem ser subdivididos em quatro grupos ou categorias bási-

cas: índices de liquidez; índices de atividade, índices de endi-

vidamento e índices de lucratividade. Os Índices de Liquidez, 

de atividade e de endividamento medem, fundamentalmente, 

risco; os índices de lucratividade medem retorno. 

 Para prazos curtos, os elementos importantes são a 

liquidez, a atividade e a lucratividade, visto que eles fornecem 

informações que são críticas para as operações de curto prazo 

da empresa. Os índices de endividamento são úteis, funda-

mentalmente, quando o analista tem certeza de que a empresa 

será bem-sucedida no curto prazo.  

 

3.5 Análise da Liquidez 

  

A liquidez de uma empresa é medida pela sua capa-

cidade para satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data 

de vencimento. A liquidez refere-se à solvência da situação 

financeira global da empresa – a facilidade com a qual ela 

pode pagar suas contas. As três medidas básicas de liquidez 

são: o capital circulante líquido; o índice de liquidez corrente 

e o índice de liquidez seco. 

Segundo Hoji (2001, p. 278), os índices de liquidez 

mostram a situação financeira da empresa. Como os valores 

se referem a vencimentos de diferentes datas, um valor com 

vencimento no primeiro dia de um ano pode estar sendo 

comparado em igualdade de condições com outro valor que 

vence no último dia do mesmo ano. Quanto maior o índice 

melhor.  
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3.5.1 Capital de giro (ou circulante) líquido 

 

 O Capital Circulante Líquido, embora na realidade não 

seja um índice, é normalmente usado para medir a liquidez 

global da empresa.  

 

O índice é calculado pela equação: CCL = AC – PC 

  

Segundo Braga (1989, p. 81),  

 
[...] a administração do capital de giro envolve um processo de 

tomada de decisões voltadas principalmente para a preservação da 

liquidez da empresa, mas também afetam a sua rentabilidade. O 

capital de giro corresponde aos recursos aplicados no Ativo 

Circulante, formado basicamente pelos estoques, duplicatas a 

receber e pelas disponibilidades. 

 

 No sentido mais simples pode-se afirmar que o CCL 

ou Capital de Giro Líquido, é a diferença positiva entre o AC 

e o PC. Ora, se os circulantes são recursos de curto prazo re-

presentados pelos bens e direitos no ativo, e pelas obrigações 

que financiaram estes mesmos ativos, está sobra então viria de 

onde? 

 O capital de giro líquido pode se configurar no 

acúmulo dos retornos obtidos através de adequadas margens 

líquidas de lucro sobre as vendas associadas à obtenção de 

prazos favoráveis nos pagamentos aos fornecedores e clientes. 

Neste caso, haveria um favorecimento nos prazos de desem-

bolsos dos recursos para liquidação das obrigações da empre-

sa. Esta sobra pode ser também derivada de financiamentos de 

longo prazo direcionados para o Ativo Circulante. 

 Por outro lado, uma situação inversa, ou seja, o Pas-

sivo Circulante maior do que o Ativo Circulante pode ser re-

sultado de um crescimento muito elevado nas vendas da em-

presa, provocando um descompasso entre os pagamentos e os 
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recebimentos de curto prazo, como também em decorrência 

de redução na margem líquida sobre as vendas; inadimplên-

cia; desvio de recursos para investimentos de longo prazo; 

elevação das despesas operacionais e financeiras etc. 

 A título de exemplo, o capital de giro líquido da 

Perdigão S.A, considerando as informações contidas em seus 

demonstrativos apresentados no Relatório da Administração 

de 2008 referentes ao Balanço Consolidado, é assim com-

posto: 

 

CCL = 5.985.143 – 3.080.860      CCL = 2.904.283 

   

3.5.2 Índice de Liquidez Corrente 

 

O Índice de Liquidez Corrente é um dos índices finan-

ceiros mais comumente citados, mede a capacidade da empre-

sa para satisfazer suas obrigações de curto prazo. Este índice é 

calculado da seguinte maneira:  
PC

AC
LC   

 

3.5.3 Índice de Liquidez Seco 

 

O Índice de Liquidez Seco é semelhante ao Índice de 

Liquidez Corrente, com a única diferença que exclui os 

estoques do ativo circulante da empresa, por ser geralmente o 

ativo de menor liquidez, seu cálculo é realizado da seguinte 

forma: 
PC

EstoquesAC
LS


  

 

3.6 Análise de Atividade 

  

De acordo com Gitman (1997, p.112), os índices de 

atividade são usados para medir a rapidez com que várias 

contas são convertidas em vendas ou em caixa. As medidas de 
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liquidez são geralmente inadequadas, pois diferenças na com-

posição dos ativos circulantes e passivos circulantes podem 

afetar significativamente a “verdadeira” liquidez da empresa.

 Os índices de atividades podem ser classificados em 

cinco, são eles: 1) Giro dos estoques; 2) Prazo médio de 

recebimento; 3) Prazo médio de pagamento; 4) Giro do ativo 

permanente;  5) Giro do ativo total. 

 

3.6.1 Giro dos Estoques 

  

O giro dos estoques geralmente mede a atividade, ou 

liquidez, dos estoques da empresa. Este índice é calculada 

assim:  
Estoques

CPV
GE   

 

3.6.2 Prazo Médio de Recebimento 

  

O prazo médio de recebimento, ou idade média das 

duplicatas a receber, é útil na avaliação das políticas de 

crédito e cobrança. É obtido assim: 
(ROB)/360

DAR
PMR 

 
 

3.6.3 Prazo médio de Pagamento 

  

O período médio de pagamento, ou idade média das 

duplicatas a pagar, é calculado do mesmo modo que o Prazo 

Médio de Recebimento, ou seja: 
(MCA)/360

DAP
PMP   
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3.6.4 Giro do Ativo Permanente 

  

O giro do ativo permanente mede a eficiência com a 

qual a empresa tem usado seus ativos permanentes, ou lucra-

tivos, para gerar vendas. É calculado da seguinte forma: 

 

  
Líquido Permanente Ativo

ROB
GAP   

 

3.6.5 Giro do Ativo Total 

  

O Giro do ativo total indica com a qual a empresa usa 

todos os seus ativos para gerar vendas. Seu cálculo é feito da 

seguinte maneira: 
Total Ativo

ROB
GAT   

 

3.7 Análise de Endividamento 

  

A situação de endividamento de uma determinada em-

presa pode ser aferida através tanto do seu grau de endivi-

damento como de sua capacidade para pagar as dívidas.  

 Quanto à Análise do Endividamento, Gitman (1997, p. 

115) assim se expressa: a situação de endividamento de uma 

empresa indica o montante de recursos de terceiros que está 

sendo usado, na tentativa de gerar lucros. Em geral, o analista 

financeiro está mais interessado nas dívidas de longo prazo da 

empresa, uma vez que esses empréstimos comprometem a 

empresa com o pagamento de juros de longo prazo, assim 

como com a devolução do principal. Já que os direitos dos 

credores da empresa precisam ser satisfeitos antes da distri-

buição dos lucros aos acionistas, os acionistas atuais e poten-

ciais mantêm-se atentos ao grau de endividamento da empresa 

e à sua capacidade de pagamento das dívidas.  
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 Na análise de endividamento das empresas, geral-

mente, são utilizados os seguintes índices: Índice de Endi-

vidamento Geral; Índice Exigível de Patrimônio Líquido; 

Índice de Cobertura de Juros; Índice de Cobertura de Paga-

mentos Fixos.  

 

3.7.1 Índice de Endividamento Geral 

  

O Índice de Endividamento Geral mede a proporção 

dos ativos totais da empresa financiada pelos credores. Quan-

to maior for esse índice, maior será o montante do capital de 

terceiros que vem sendo utilizado para gerar lucros. Sua 

fórmula de cálculo é a seguinte: 
AT

Total Exigível
EG   

 

3.7.2 Índice Exigível de prazo-patrimônio líquido 

  

O índice exigível longo prazo-patrimônio líquido 

indica a relação entre os recursos de longo prazo fornecidos 

por credores e os recursos fornecidos pelos proprietários da 

empresa. É comumente utilizado para medir o grau de alavan-

cagem financeira da empresa e é calculada assim: 

 

 
PL

ELP
PL)- (ELP    

 

3.7.3 Índice de Cobertura de Juros 

  

O Índice de Cobertura de Juros mede a capacidade da 

empresa para realizar pagamentos de juros contratuais. Quan-

to maior for esse índice, maior será a capacidade da empresa 

para liquidar suas obrigações de juros. Esse índice é calculado 

da seguinte forma:  
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Juros em Anual Despesas

LAJIR
CJ   

 

3.7.4 Índice de Cobertura de Pagamentos Fixos 

  

O Índice de Cobertura de Pagamentos Fixos mede a 

capacidade da empresa para satisfazer todas as obrigações de 

pagamentos fixos, tais como juros dos empréstimos e princi-

pal, pagamentos de leasing e dividendos de ações preferen-

ciais. Comparando com o índice de cobertura de juros, quanto 

maior o valor, melhor:  

 

]
T)-(1

1
[ x AP) Dividendos  Principal do(Amort  Leasing de Pag  Juros

LEASING de Pagamentos  LAJIR
CPF






 

 Vale ressaltar que T é a alíquota do imposto de renda 

aplicável ao lucro da empresa. O Termo 1/(1-T) é incluído 

para ajustar os pagamentos pela amortização do principal e 

dividendos às ações preferenciais, a uma cifra equivalente 

antes do imposto de renda, a qual é consistente com os valores 

antes do imposto de renda de todos os outros termos. 

 

3.8 Análise de Lucratividade 

 

A lucratividade de uma empresa pode ser avaliada em 

relação a suas vendas, ativos, patrimônio líquido e ao valor da 

ação. 

 Para comentar sobre análise de lucratividade, Gitman 

(1997, p.120) assim se expressou: há muitas medidas de 

lucratividade. Cada uma delas relaciona retornos da empresa a 

suas vendas, a seus ativos, ao seu patrimônio líquido, ou ao 

valor da ação. Como um todo, essas medidas permitem ao 

analista avaliar os lucros da empresa em confronto com um 
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dado nível de vendas, certo nível de ativos, o investimento 

dos proprietários, ou o valor da ação. Sem lucros, uma 

empresa não atrairá capital de terceiros; ademais, seus atuais 

credores e proprietários poderão ficar preocupados com o 

futuro da empresa e tentar reaver seus fundos. Os credores, 

proprietários e a administração estão sempre atentos ao incre-

mento dos lucros da empresa, devido à sua grande impor-

tância para o mercado.  

 Esta análise leva em consideração os seguintes índices: 
Margem Bruta; Margem Operacional; Margem Líquida; Retorno 

sobre o Ativo Total (ROA); Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE); Lucro por Ação. 

 

3.8.1 Margem Bruta 

   

A margem bruta faz uma relação entre o lucro ope-

racional da empresa com as suas vendas. 

 Segundo Gitman (1997, p. 121): a margem bruta mede 

a porcentagem de cada unidade monetária de venda que 

restou, após a empresa ter pago seus produtos. Quanto mais 

alta a margem bruta, tanto melhor, e menor o custo relativo 

dos produtos vendidos.  

O cálculo da MB é realizado assim: 

 

   100
ROB

LOB
MB   

 

3.8.2 Margem Operacional 

   

A margem operacional da empresa faz uma relação 

entre o lucro operacional e o total de suas vendas 

 Conforme Gitman (1997, p. 122), a margem opera-

cional mede o que, com frequência, se denominam lucros 

puros, obtidos em cada unidade monetária de venda. O lucro 
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operacional é puro, no sentido de que ignora quaisquer des-

pesas financeiras ou obrigações governamentais (juros ou 

impostos de renda) e considera somente os lucros auferidos 

pela empresa em suas operações. O Cálculo da MO é feito da 

seguinte forma:   100
ROB

LO
MO   

 

3.8.3 Margem Líquida 

  

Para Gitman (1997, p. 122), a margem líquida mede a 

porcentagem de cada unidade monetária de venda que restou, 

depois da dedução de todas as despesas, inclusive o imposto 

de renda. Quanto maior for a margem líquida, melhor. A 

margem líquida  é uma medida bastante citada para indicar o 

sucesso da empresa em termos de lucratividade sobre as 

vendas. Para calcular a Margem Líquida é utilizado a seguinte 

fórmula:   100
ROB

IR após LL
ML   

 

3.8.4 Retorno sobre o Ativo Total (ROA) 

  

A Taxa de Retorno sobre o ativo total relaciona o lucro 

liquido após o desconto do imposto de renda com o ativo total 

da organização. 

 Segundo Gitman (1997, p. 123), a taxa de retorno 

sobre o ativo total (ROA, do inglês returno n total assets) ou 

retorno sobre o investimento da empresa, mede a eficiência 

global da administração na geração de lucros com seus ativos 

disponíveis. Quanto mais alta for essa taxa, melhor. Para 

calcular este índice é utilizada a seguinte fórmula: 

 

   100
AT

IR o após LL
RAT   
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3.8.5 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 

  

A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é um 

importante referencial para os investidores, ela faz uma rela-

ção entre o valor investido pelos proprietários com o lucro 

liquido produzido. 

 Para Gitman (1997, p.123), a taxa de Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido (ROE, do inglês returno n equity), mede o 

retorno obtido sobre o investimento (ações preferenciais e 

ordinárias) dos proprietários da empresa. Geralmente, quanto 

mais alta for essa taxa, melhor para os proprietários. A ROE é 

calculada pela fórmula:   100
PL

IR o após LLO
RPL   

 

3.8.6 Lucro por Ação (LPA) 

 

Este é um índice que desperta o maior interesse dos 

acionistas e dos administradores. O Lucro por Ação envolve o 

resultado do Lucro Líquido disponível para os acionistas 

detentores de ações ordinárias dividido pela quantidade destas 

ações emitidas. A fórmula usada para definir este índice é a 

seguinte: 
Emitidas Ordinárias Ações de N

Ordinários p/Ac Disponivel LL
LPA


  

 

3.9 Sistema DuPont 

 

O método de análise financeira Dupont foi introduzido 

através da Dupont company há mais de meio século. O 

Sistema Dupont reúne a DRE e o BP que, por sua vez, se 

traduz em duas medidas de lucratividade conhecidas como 

Taxa de Retorno sobre o Ativo (ROA) e a Taxa de Retorno 

sobre o Patrimônio Líquido (ROE). 

A Taxa de Retorno sobre o Ativo Total – ROA pode 

ser definida na equação abaixo, ou seja: a Margem Líquida de 
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Lucro x o Giro do Ativo Total. Vale lembrar que a Margem 

Líquida é o resultado obtido com a venda de cada produto 

depois de deduzidas todas as despesas e o Imposto de Renda, 

é a medida de lucratividade sobre as vendas. Enquanto isto, o 

Giro sobre o Ativo Total mostra a eficiência com que a 

empresa utiliza todos os seus ativos para gerar vendas. Assim, 

podemos afirma que o ROA significa o lucro obtido por 

venda versus a quantidade de vezes que as vendas foram 

giradas. Neste caso, quanto mais giros e quanto maior for a 

margem, mais a empresa eleva a sua lucratividade represen-

tada pelo ROA. 

 

]
APL)(AC

ROL
[]

ROL

IR)DFDOCPV(ROL
[ROA





  

 

 A Margem de Alavancagem Financeira – MAF pode 

ser definida na equação abaixo que é traduzida pela relação do 

Ativo Total com o Patrimônio Líquido. A MAF reflete o 

impacto da alavancagem, ou seja, o uso de capitais de tercei-

ros sobre o retorno dos proprietários. Em outras palavras, 

quanto maior for a participação de capitais de terceiros maior 

será o Multiplicador da Alavancagem Financeira. 

 

PL

Total Ativo
 MAF  

  

A Taxa de Retorno sobre o Patrimônio Líquido – ROE 

é o resultado da multiplicação da Taxa de Retorno sobre o 

Ativo versus o Multiplicador da Alavancagem Financeira – 

MAF. 

MAFROAROE   
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O Sistema Dupont é um método simples que Possi-

bilita integrar todos os elementos formadores do resultado 

econômico com os investimentos realizados nos ativos. O 

Método deixa bastante claro que quanto maior for margem de 

lucro líquida associada ao maior número de giro dos ativos, 

tanto maior será a Taxa de Retorno sobre o Ativo Total 

(ROA). Adicionando-se a isto uma maior participação de 

Capitais de Terceiros como financiadores do negócio, teremos 

ai um crescimento no Multiplicador da Alavancagem 

Financeira e, por consequência, um maior retorno sobre os 

capitais investidos pelos acionistas.  A Taxa de Retorno sobre 

o Ativo Total pode ser melhorada tanto pela elevação da 

Margem Líquida das vendas, como pelo aumento nos Giros 

do Ativo. No caso da ML é obtida por: 

a) Aumento nas receitas com as vendas em percentuais 

acima das despesas operacionais; 

b)  Redução das despesas operacionais em percentuais 

maiores do que as receitas com as vendas, ou; 

c) Aumento nas receitas com as vendas e redução nas 

despesas operacionais, o que seria ideal. 

 

O aumento nos Giro dos Ativos se consegue através 

de: 

 

a) Elevação das receitas com as vendas em maior volume 

do que o crescimento do ativo operacional ou; 

b) Através da redução do ativo operacional em percentual 

acima da redução das vendas.  

 

Risco que deve ser observado na Análise de DuPont 

 

A redução no percentual obtido na Taxa de Retorno 

sobre o Ativo Total, associada a uma elevação no Multipli-

cado da Margem de Alavancagem Financeira, pode ser tradu-
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zida como um encolhimento nas margens de lucros obtidas 

com as vendas em detrimento de uma maior elevação de ca-

pitais de terceiros a um custo elevado. Ou seja, o custo médio 

ponderado dos financiamentos está muito alto, reduzindo a 

margem operacional e diminuindo o retorno sobre os capitais 

investidos pelos acionistas.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Rerefências 

 

ATKINSON, A . A.; BANKER, R. D.; KAPLAN, R. S.; YOUNG, S. M. 

Management Accounting. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1995. 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transporte, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 

BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. 

São Paulo: Atlas, 1989.  

CHIAVENATO, I. Como transformar rh (de um centro de despesa) em 

um centro de lucro. São Paulo: Makron Books, 1996. 

FERREIRA, Aurélio Buarque De Holanda. Novo Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 7. ed. 

São Paulo: Harbra, 1997. 

BARUCK, Lev. Financial Statement Analysis: A New Approach 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1974). Reviewed in the 

Journal of Business (July 1975), 456-58; The Accounting Review (July 

1975), 636-38; The Journal of Finance (June 1977), 958-61. This book 

has been translated into Japanese, Spanish, and Korean. 

MARION, Jose Carlos. SANTOS, Márcia Carvalho dos. O perfil do futuro 

profissional e a sua responsabilidade social. Revista do Conselho Regional 

do Paraná, ano 26, nº 129, 2001. 

ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W. e JAFFE, Jeffrey F. 

Administração financeira. São Paulo: Atlas, 1995. 



G e s t ã o  | 221 

 

http://www.ubq.org.br/conteudos/Detalhes.aspx?IdConteudo=54 – Acesso 

em 20/06/2009, as 22h26. 

http://wiki.advfn.com/pt/Balan%C3%A7o_consolidado – Acesso em 

28/06/2009, às 11h18. 

www.perdigao.com.br 

 

 

http://www.ubq.org.br/conteudos/Detalhes.aspx?IdConteudo=54
http://wiki.advfn.com/pt/Balan%C3%A7o_consolidado


222 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G e s t ã o  | 223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 | R e a l i d a d e  e  T e n d ê n c i a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


