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RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise do processo de ocupação/desocupação do
Parque Oeste Industrial a partir de um levantamento das notícias publicadas nos jornais O
Popular e Diário da Manhã. Esta é considerada a maior desocupação urbana de Goiás,
ocorrida em uma grande área urbana particular. A ocupação, que se iniciou em 2004, chegou
a abrigar quatro mil famílias e a sua desocupação, amplamente coberta pela mídia, foi
realizada pela Policia Militar de Goiás, com registros de violência. Após a desocupação as
famílias foram levadas para ginásios esportivos e depois para uma área provisória no Setor
Grajaú (onde viviam em barracos de lona), até o assentamento definitivo no Residencial Real
Conquista, construído para abrigá-las e que só ficou completo em 2014. O estudo busca
analisar a ocupação e desocupação do Parque Oeste Industrial por meio da cobertura da
imprensa. Para tanto foi feito um mapeamento e análise das materiais jornalísticas publicadas
nos dois jornais entre os anos de 2004 a 2012, período compreendido entre a ocupação do
Parque Oeste Industrial e o assentamento no Real Conquista. O suporte teórico deste estudo
advém das teorias da comunicação, do jornalismo e do desenvolvimento Regional.
Palavras-chave: ocupação urbana, direito a moradia, cobertura jornalística
Introdução
Uma grande área urbana localizada na região sudoeste de Goiânia, no bairro chamado
Parque Oeste Industrial, estava sem utilização, desde a criação em 1957. Isso permitiu que,
em 2004, famílias sem teto ocupassem a região e dessem o nome de “Sonho Real” ao local.
No auge a ocupação chegou a cerca de quatro mil famílias, tornando-se a maior ocupação
urbana já vista no estado. A sua desocupação, ocorrida no ano seguinte, resultou oficialmente
em mortes, feridos e detenções.
Importante lembrar igualmente que, entregue à especulação imobiliária, o loteamento
tinha à época da invasão uma dívida com o Poder Público de cerca de R$ 2,5 milhões, fruto
de impostos atrasados. Mesmo assim, representantes do segmento da construção civil, por
meio do setor imobiliário fizeram fortes gestões junto ao Poder Público, exigindo a
reintegração de posse dessa região localizada nas proximidades de grandes condomínios
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verticais e, atualmente, vendida por meio de anúncios na mídia goianiense como uma das
áreas mais promissoras.
Esse evento mobilizou todo o poder público estadual e também a Secretaria de
Direitos Humanos, da Presidência da República. Ainda assim, o processo de desocupação
pelo Poder Público (chamado Operação Triunfo) foi bastante violento, rápido e mobilizou
Policia Militar e o Grupo de Operações Táticas Especiais - GATE. Oficialmente, houve duas
mortes, catorze feridos, centenas de presos, sendo que nos dias seguintes os jornais locais já
informavam a desocupação total do local.
Após a desocupação as famílias foram levadas para dois ginásios esportivos, onde
faleceram 3 pessoas, em consequência das condições precárias dos locais. Em seguida elas
foram alojadas em uma área provisória no Setor Grajaú (onde viviam em barracos de lona).
Lá morreram mais oito adultos e nove bebes recém nascidos ou em gestação, até o
assentamento definitivo no Residencial Real Conquista, construído para abrigá-las e que só
ficou completo em 2014 (SILVA, 2007, p.116)
O Residencial Real Conquista, que levou sete anos para ficar totalmente pronto,
possui nove módulos e abriga atualmente 2.470 famílias que foram selecionadas para residir
lá de acordo com critérios definidos pela Agehab (Agencia Goiana de Habitação), órgão
estadual. A construção do residencial ocorreu por meio de um arranjo entre governo
estadual, com a participação da Agehab e da Saneago (Saneamento de Goiás S/A), o governo
federal, tendo a Caixa Econômica Federal como o agente financeiro e a prefeitura de
Goiânia. O último módulo do Residencial foi entregue no mês de maio de 2014, totalizando
hoje uma população de 12 mil habitantes.
Este estudo tem então como objetivo investigar o processo de ocupação e
desocupação das famílias do Parque Oeste Industrial.
Para tanto foi feito um mapeamento e análise de materiais jornalísticas que tratavam
da ocupação/desocupação do loteamento nos dois maiores jornais impressos de Goiás: O
Popular e Diário da Manhã entre os anos de 2004 a 2012, período compreendido entre a
ocupação do Parque Oeste Industrial e o assentamento Real Conquista. Assim, buscamos
cobrir todo o período de dez anos do conflito ou seja até a transferência das famílias para o
assentamento Real Conquista.
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O Popular é o jornal local de maior circulação no estado de Goiás e um dos mais
influentes e de credibilidade do estado. foi fundado por Jaime Câmara, Joaquim Câmara
Filho e Vicente Rebouças Câmara, em 1938. Neste jornal, em média, pelo menos duas
matérias eram publicadas a cada mês. Ao estudarmos a história do veículo constata-se que
ele foi crescendo com a consolidação da nova capital, das boas relações políticas e da visão
de futuro da família Câmara, da pouca concorrência existente no ramo nos primeiros anos de
fundação do veículo e dos investimentos constantes em tecnologia e infraestrutura. De início
apenas o jornal Folha de Goiaz, conseguiu durante algum tempo fazer sombra ao Popular,
mas sucumbiu frente “a incapacidade de qualquer periódico goianiense ou goiano de
enfrentar o sistema da Organização Jaime Câmara (OJC)1 – nitidamente empresarial e
interligado ao que há de mais moderno no ramo comunicacional brasileiro (BORGES e
CHAVEIRO, 2013, p.13)”.
Já o jornal Diário da Manhã, foi fundado pelo jornalista Batista Custódio, em 1980.
Este jornal não pertence a um conglomerado econômico maior, possuindo uma linha
editorial mais voltado para as camadas populares e de caráter editorial mais alinhada ao
poder constituído. Na década de 1980 o jornal chegou a ser considerado um dos principais do
país, contando com a participação de jornalistas de renome nacional.
As matérias jornalísticas veiculadas nos dois jornais diários foram conseguidas junto
aos CEDOC’s, (Centro de Documentação) de cada veículo. No período de 2004 a 2012,
foram publicadas oitenta e nove matérias jornalísticas sobre o tema Parque Oeste Industrial,
sendo 65 no Jornal O Popular e 34 no Jornal Diário da Manhã. Os termos pesquisados nos
Centros de Documentações dos Jornais foram: “Real Conquista” e “Parque Oeste Industrial”
O material coletado foi organizado na categoria analítica - unidade de dados
segmentados e com algo comum (GIL 2010, p.122-123) - a cobertura da ocupação e da
desocupação pelos dois jornais.
1. Sobre o Direito à Moradia
Antes de remontarmos a trajetória e desenvolvimento histórico dos movimentos
socais e urbanos é importante entender a situação da Cidadania como conjunto de direitos no
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país. Carvalho (2011) ao estudar o tema traça todo o caminho realizado pela construção
desse direito no Brasil desde a época do Império, passando pela República, pela ditadura
militar até os dias atuais, após a redemocratização. Segundo o autor, no Brasil, décadas
passadas desde o fim da ditadura, problemas centrais, como a violência urbana, o
desemprego, o analfabetismo, a má qualidade da educação, a oferta inadequada dos serviços
e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução, ou se agravam,
ou, quando melhoram, é em ritmo muito lento. Isso porque dependem de uma eficiente
máquina administrativa (contra a crise dos estados nacionais).
Carvalho (2011) define o conceito de Cidadania e evidencia como ele nasce da
consolidação de três direitos fundamentais: civis (fundamentais à vida como a liberdade,
propriedade, igualdade perante a lei) que garante relações civilizadas entre as pessoas,
políticos (basicamente a participação do cidadão no governo da sociedade, com o voto) e
sociais (que garantem a participação na riqueza coletiva tais como a saúde, trabalho,
educação, salário justo e o direito à moradia).
O autor salienta que os direitos civis se baseiam na existência de uma Justiça
acessível a todos e eficiente, garantindo a sobrevivência da sociedade civil. Já os direitos
políticos decorrem da capacidade de votar e ser votado, de organização partidária.
Obrigatoriamente para existirem os direitos políticos, também devem ser estar satisfeitas as
condições para os direitos civis.
Já os direitos sociais dizem respeito ao direito à educação, ao trabalho, à saúde,
aposentadoria e também o direito à moradia. Segundo Carvalho (2011) a garantia desses
direitos depende da eficiência da máquina estatal em garantir a chamada justiça social, pois
“permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdade
produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar social para todos”
(CARVALHO, 2011, p.10).
O autor também apresenta dados que impactam na consolidação da Cidadania, e que
são o cerne das discussões que englobam o Desenvolvimento Regional: a desigualdade.
Segundo Carvalho (2011),
A desigualdade é sobretudo de natureza regional e racial. Em 1997, a taxa de
analfabetismo no Sudeste era de 8,6%; no Nordeste, de 29,4%. O analfabetismo
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funcional no Sudeste era de 24,5%; no Nordeste era de 50%, e no Nordeste rural, de
72%; a mortalidade infantil era de 25% no Sudeste em

1997, de 59% no

Nordeste e, assim por diante. O mesmo se dá com relação a cor. O analfabetismo em
1997 era de 9,0% entre os brancos e de 22% entre negros e pardos; os brancos tinham
6,3 anos de escolaridade; os negros e pardos, 4,3; entre os brancos 33,6% ganhavam
até um salário mínimo; entre os negros, 58% estavam nessa situação, e 61,5% entre
os pardos; a renda média dos brancos era de 4,9 salários mínimos; a dos negros, 2,4,
e a dos pardos, 2,2. Esses exemplos poderiam ser multiplicados sem dificuldade
(CARVALHO 2011. p.208)

A justiça também vive distante da maioria da população, sendo acessível apenas a
parcela mais abastada da população, frente aos custos excessivos. Carvalho divide o país em
três classes: cerca de 8% de privilegiados (brancos, ricos e com boa formação), quase sempre
acima da lei e que fazem valer seus interesses. A segunda é a massa de cidadão simples,
como a classe média formada por trabalhadores assalariados, pequenos funcionários e
proprietários urbanos e rurais, com ensino fundamental ou segundo grau e que tem noção
parcial dos seus direitos (para 63% dos brasileiros). Para eles a lei é praticada de “maneira
parcial e incerta” (CARVALHO, 2011, p.216).
Por fim, segundo o autor, há a “terceira classe” ainda mais carente de direitos e muito
longe de aceder a maioria deles:
São a grande população marginal das grandes cidades, trabalhadores urbanos e rurais
sem carteira assinada, posseiros, empregadas domesticas, biscateiros, camelos, menores
abandonados, mendigos. São quase invariavelmente pardos e negros, analfabetos, ou
com educação fundamental incompleta. Esses “elementos” são parte da comunidade
política nacional apenas nominalmente. Na pratica, ignoram seus direitos civis ou os tem
sistematicamente desrespeitados por outros cidadãos, pelo governo, pela polícia. Não se
sentem protegidos pela sociedade e pelas leis. Receiam o contato com agentes da lei, pois
a experiência lhes ensinou que ele quase sempre resulta em prejuízo próprio. Alguns
optam abertamente pelo desafio a lei e pela criminalidade. Para quantificá-los, os
“elementos” estariam entre os 23% de famílias que recebem até dois salários mínimos.
Para eles vale apenas o Código Penal (CARVALHO, 2011, p.216- 217).

O direito à moradia é garantido no Artigo 6º da Constituição Federal2 mas ainda
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caminha devagar no país (a exemplo de outros direitos sociais), mesmo com indicadores
melhores nos últimos anos. Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) entre 2007 e 2012 houve uma redução de 6,27% no déficit habitacional no país,
que passou de 5,59 para 5,24 milhões de moradias3. Essa queda ocorreu ao mesmo tempo
em que houve aumento de 12,6% no total de domicílios, de 55,918 milhões para 62,996
milhões. Assim, em termos relativos, o déficit caiu de 10% do total de domicílios para 8,53%
no período.
Porém, de acordo com o estudo, o déficit habitacional brasileiro mesmo diminuindo
em todas as faixas de renda, ficou ainda mais concentrado entre as famílias que ganham até
três salários, ou R$ 2.034 por mês. O conceito de déficit é definido a partir da avaliação de
quatro componentes: moradias precárias (domicílios precários ou rústicos), coabitação
familiar (mais de uma família no cômodo), o peso do aluguel (se for mais que 30% é
considerado excessivo) na renda da família, além do adensamento excessivo em domicílios,
ou seja, que ocorre nos locais que possuem mais de três habitantes por cômodo locado e que
sirva como dormitório.
Ao analisarmos os dados constatamos que, diferentemente do restante do país, o
déficit aumentou em todos os estados da região Centro Oeste, com exceção do Mato Grosso
do Sul. Houve um aumento no déficit de 44.082 unidades habitacionais no Centro Oeste,
crescimento relativo de 11,3%. O estado com maior contribuição para esse resultado foi o
Distrito Federal, com aumento de 20,02%. Só o Mato Grosso do Sul apresentou queda de
10,07%. Já em Goiás o déficit aumentou em mais 20 mil unidades habitacionais acumulando
um déficit total de 161,29 moradias.
Com base nessa suposição buscamos os dados de imigração junto à SEGPLAN
(Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás). O estudo mais recente4 mostra
que o estado de Goiás possui 43% de toda a população do Centro Oeste e representa hoje
3,15% da população brasileira (em 1991 era 2,74%). Destaca ainda o fato de que a taxa de
crescimento geométrico do estado continua, há duas décadas, bem superior à taxa brasileira,
sendo que na década de 2000 a 2010 alcançou 1,84% ante 1,17% da taxa nacional, fato que
fez com que Goiás ganhasse hum milhão de habitantes no intervalo de apenas uma década.
Estes dados mostram o paradoxo desafiador para a elaboração, execução e controle
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de agendas e políticas públicas integradas (em um país com dimensões continentais como o
Brasil) que objetivam a redução o mais uniforme possível das desigualdades regionais, como
é esse caso especifico do direito à moradia. Constatamos que mesmo com a melhoria
considerável do acesso ao credito e de programas habitacionais, nos últimos anos, outras
variáveis ainda continuam influenciando a imigração para o estado de Goiás. Carlos (2013)
aponta a existência de uma verdadeira crise no país: só em São Paulo, a maior cidade da
América Latina, cerca de 3 milhões de pessoas moram em cortiços e 1,5 milhões em favelas.
Segundo Carlos (2013), a predominância da propriedade privada da terra, que define
as formas de acesso aos serviços (moradia incluída) produz um modelo de cidade que atende
aos anseios do capital e não aos do maior conjunto da sociedade. Esses interesses
contraditórios levam a um inevitável conflito entre o capital, baseado no lucro, e a sociedade,
que anseia por melhores condições de vida. Para ela, somente a superação dessa ordem
poderá acarretar na construção de uma cidade mais democrática e cidadã:
O direito à cidade, para Lefebvre, “manifesta-se como forma superior dos direitos:
direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e à habitação. O
direito à obra (a atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto da
propriedade) se imbricam dentro do direito à cidade. Nesse sentido, acabar-se–ia com
a separação cotidianidade-lazer, vida cotidiana-festa em que a cidade se encontraria
enquanto espaço do trabalho produtivo, da obra e do lazer. A cidade seria a obra
perpétua de seus habitantes, o que contraria a idéia de receptáculo passivo da
produção e das políticas de planejamento (CARLOS, 2013, p.33).

2. A cobertura da ocupação e da desocupação nos jornais
Ao analisarmos a cobertura dos dois veículos sobre a ocupação do imóvel
constatamos que o Jornal O Popular demonstrou, uma orientação editorial claramente
contrária aos Sem-Teto. A primeira matéria do jornal sobre a ocupação ocorreu em maio de
2004, poucos dias depois do início da ocupação, que já contaria com três mil famílias em
barracas de lona.
Inicialmente o enfoque de O Popular era de noticiar o crescimento acelerado da
ocupação, que se consolidava, à margem da ação do poder público, por se tratar de uma área
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particular. Já em matéria publicada em seguida o crescimento exponencial da ocupação é
novamente relatado, mas a partir deste ponto as matérias do jornal enfatizam cada vez mais a
decisão da Justiça e todo o processo jurídico que culminou com a exigência da reintegração
de posse:
Casas, lotes, quadras e ruas. A invasão de quatro áreas particulares no Parque Oeste
Industrial, na saída para Guapó, deixou de ser um acampamento de barracos de lona
preta e assumiu características de bairro, até com nome definido pelos sem-teto:
Setor Sonho Real. A estrutura no local deve dificultar qualquer iniciativa de
desocupação, como reconhece a Polícia Militar (PM). Os advogados dos
proprietários das áreas informaram que o prazo de 20 dias para a desocupação, que
atende à determinação judicial, terminou ontem. A PM já planeja a retirada das
famílias e aguarda apenas o comunicado da Justiça. (O POPULAR, 05 de outubro de
2004.)

A partir deste ponto constatamos que é dado enfoque cada vez maior às supostas
condutas irregulares do movimento, como em uma notícia que informa sobre uma morte que
teria ocorrido na ocupação devido à disputa de lotes, que “terminou na morte do jovem
Alison Alves da Fonseca, de 23 anos, e em ferimentos no pai dele, Anésio Alves da Fonseca,
48 (O POPULAR, 04 de novembro de 2004)”. Na mesma matéria são relatados mais dois
casos de violência que ocorreram no local.
Porém, alguns dias depois o enfoque é na suposta venda de lotes, em matéria
publicada no dia 23 de novembro de 2004, com o título “Inquérito vai investigar denúncia de
venda de lote”. Na ocasião, o próprio jornal alega ter realizado uma “investigação” e
comprovado a venda de lotes e que cerca de 300 ocupantes da área possuíam imóveis em
outros bairros da cidade, num universo de quase 15 mil pessoas. Nova matéria publicada no
dia 26 de novembro pelo jornal noticiava que 22 pessoas foragidas do sistema prisional
foram identificadas pela polícia na ocupação.
A partir deste momento começam a proliferar o número de matérias com objetivo de
criminalizar o movimento, conforme também concorda Silva (2007):
Ampla cobertura também foi cedida para buscar legitimidade junto à opinião pública
diante da iminente ação de desocupação. Inicialmente destacou-se a “radicalização
dos sem teto”, para

depois mostrar o desejo dos mesmos pelo enfrentamento,
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como foi no dia 31 de janeiro de 2005 através do título “Invasores votam por
resistência” (SILVA, 2007, p.125).

Já em matéria publicada nas vésperas da desocupação a caracterização do movimento
como violento e fortemente armado atinge seu ápice:
Os invasores prepararam uma verdadeira operação de guerra para resistir ao despejo.
Eles cavaram fossos, instalaram cercas de arame, colocaram pneus nas entradas da
invasão e improvisaram armas artesanais, como pedaços de paus pontiagudos e
coquetéis molotov. No acesso principal, pela Rua das Magnólias – como os posseiros
chamam a via aberta na terra –, estava concentrado o grupo maior de pessoas. (O
POPULAR, 02 de fevereiro de 2005).

A desocupação do local ganhou destaque em matéria do jornal O Popular (17 de
fevereiro de 2005) com o título: “Como foi o fim da maior invasão de Goiás” com farta
cobertura do episódio. Embora as matérias relatem os casos de excesso e violência pela
polícia o tom empregado relata o sucesso da desocupação, que mobilizou 2,5 mil policiais,
sendo assim considerada pelo jornal O Popular como “a maior operação policial do estado de
Goiás” (O POPULAR, 17 de fevereiro de 2005). Curiosamente, a rapidez da ação e o fato de
as vítimas fatais serem apenas os Sem Teto mostra que a resistência armada do movimento
estava longe de ser o que os jornais locais propalavam.
No dia posterior à desocupação o jornal deu total prioridade ao fato, com pelo menos
oito grandes matérias que relataram detalhadamente como foi a desocupação, a opinião da
Polícia Militar sobre a operação, uma manifestação dos Sem Teto após a ação de despejo, a
vinda do Secretário Nacional dos Direitos Humanos, para apurar os excessos na desocupação
e também as centenas de prisões de participantes do movimento.
Já em outra matéria, também veiculada logo após a desocupação, o veículo parece
tentar “balancear” a crítica ao movimento ao retratar o drama (mais do que visível, daí a
impossibilidade de acobertamento, como se não existisse) das famílias desabrigadas, mas o
faz ainda buscando dar um ar humanizado à violenta ação policial:
Uma música tocada em uma gaita no barraco pobre da invasão do Parque Oeste
Industrial foi um sinal de esperança para Maria de Fátima Rodrigues de
Miranda, 51anos. Em meio ao tumulto e pânico do despejo, que envolveu a maior
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operação policial do Estado, Maria de Fátima, que é hipertensa e diabética, não teve
tempo nem para pegar a insulina que tem de tomar três vezes ao dia.
“Implorei para autorizarem meu marido a voltar lá. Estavam cortando a energia e as
ampolas têm de ficar na geladeira.” A mulher conta que um coronel permitiu a
entrada do marido sob a guarda de dois soldados. “Quando entrou no barraco, o
soldado viu a gaita sobre a mesa e pediu que meu marido tocasse. Ele tocou um hino
da igreja e o soldado se comoveu. Para mim, é um sinal de que os grandes também
vão cair em si e perceber que precisamos de um teto.”
É apenas a esperança que ainda dá forças para as centenas de famílias miseráveis
que, junto com outros de melhor poder aquisitivo e oportunistas, foram despejados
da maior e mais conflituosa invasão da história goiana. Hoje eles aguardam uma
solução espalhados pelos ginásios de esportes dos Setores Capuava e Novo
Horizonte, dormindo em colchões emprestados, vestindo e comendo o que lhes é
doado, abafados pelo calor do teto de zinco (O POPULAR, 20 de fevereiro de 2005).

Sabidamente, os dramas pessoais têm forte apelo popular, vendem jornais e grande
influência na opinião das pessoas. Talvez sabendo disso o jornal tenha optado por
“humanizar” sua cobertura somente após a desocupação, pois seria certamente mais difícil
conseguir respaldo popular para ação se as outras matérias do veículo mantivessem esse
enfoque.
Em sua cobertura o Diário da Manhã, inicialmente, criticava qualquer ação que
resultasse na desocupação do terreno e no confronto policial, conforme também constatou
Dias (2007 p130) ao mostrar que até o mesmo o editor de política do jornal escreve um
artigo em que critica o então prefeito municipal e o judiciário e defende “a desapropriação da
área e sua consequente doação para os atuais ocupantes. Outra medida, em sentido contrário,
configuraria ‘erro histórico’”. O Diário da Manhã também critica o legalismo da justiça
goiana, indiferente ao lado social da questão e, no início dá amplo espaço ao movimento, o
que também é constatado por Dias (2007) que destaca:
Numa sequência de reportagens, todas no dia 13 de janeiro de 2005, sob os títulos
‘Se

eu

morrer

está

bom’

alvenaria’(ALMEIDA),‘Ataque

(LOPES),
de

‘Esperança

de

muriçoca’(ATAQUE),

ter

casa

‘Hora

de
de

recomeçar’(HORA) e ‘Cachorro de estimação é roubado no bairro’(CACHORRO), é
abordado a vida de resistência e de dificuldades dos moradores da ocupação, como a
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do aposentado Sebastião Quaresma da Silva (DIAS, 2007, p.132).

Como já dissemos o veículo impresso muda totalmente de posição, passando a
criticar e a não mais ouvir representantes do movimento e passa a publicar matérias
amplamente favoráveis à ação da polícia e do Estado, dando amplo espaço para o secretário
de segurança pública. O jornal destaca a rapidez da operação e inclusive culpa os próprios
Sem-Teto pelas mortes ao afirmar que “se alguém morreu (como morreu), não foi porque
quis, mas porque estava no local errado, na hora errada e por um motivo igualmente errado,
isto é, sem amparo da legislação (DIARIO DA MANHA, 17/02/2005).
O veículo menciona as mortes que ocorreram durante a ação, mas responsabiliza os
manifestantes pelo ocorrido e na principal matéria a única fonte ouvida sobre o processo é a
da própria Polícia.
Em outra matéria o Diário da Manhã, relata detalhes da atuação da Polícia na
desocupação, sempre defendendo a ação policial, que evitou uma tragédia maior já que
“equilíbrio e o preparo da Polícia Militar evitaram uma grande tragédia no Residencial
Sonho Real na manhã de ontem, como anteciparam os líderes da ocupação. A eficiência e o
treinamento da corporação garantiram a desocupação em uma manhã (DIÁRIO DA
MANHÃ, 17 de fevereiro de 2005)”.
Apenas uma matéria do jornal com o título “Abandonados à própria sorte”
mencionou a prisão de centenas de manifestantes e o fato de que outros milhares não tinham
para onde ir. Também cita o apoio ao movimento por lideranças da igreja e a vinda do
Secretário Nacional de Direitos Humanos à Goiânia para avaliar a desocupação.
3. Considerações sobre a ocupação e a desocupação urbana e o desenvolvimento
regional
Com base na análise das matérias veiculadas podemos constatar que o caso Parque
Oeste foi amplamente coberto pelos veículos de comunicação e que o movimento Sem Teto
teve suas opiniões e reivindicações pouco apresentadas na cobertura jornalística. Ao
contrário, sofreu uma caracterização negativa, em momentos diversos, pelos dois jornais
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analisados. Apenas quando se mostraram derrotados, desmobilizados, enfraquecidos e se
transformarem num gritante problema social, ao ocuparem ginásios e terrenos sem a menor
infraestrutura, chamando atenção de organismos nacionais e internacionais é que foram
considerados de forma humanizada pela imprensa.
Além disso, entendemos que a questão da posse de uma terra ou área urbana que não
cumpre sua função social é um dos pontos centrais da discussão, devendo ter sido bem mais
analisado e aprofundado na cobertura jornalística. Porem tal analise parece difícil na medida
em que os dois jornais goianos, financiados em sua maior parte pelo poder estadual, e por
grandes anunciantes da cadeia de construção civil dificilmente poderiam vir a se constituir
em espaços adequados para a expressão da cidadania dos moradores provisoriamente
instalados no Parque Oeste Industrial.
O processo de desocupação do Parque Oeste Industrial revelou um grande desafio
para imprensa em tratar de conflitos sociais diante da tarefa de ser elemento decisivo para o
exercício da cidadania. Do ponto de vista midiático o evento ocupou todo o noticiário local,
alcançando ainda o noticiário nacional e até mesmo internacional. No episódio, abria-se
claramente uma oportunidade de os meios de comunicação contribuir com a construção da
cidadania por meio de difusão de informações que considerassem os diversos pontos de
vista, inclusive o das minorias envolvidas, privilegiando o debate e a defesa dos direitos e
deveres da sociedade.
Para Ramonet,
Na atualidade, os governos comunicam, as empresas comunicam, possuem
jornais, rádios, têm porta-vozes midiáticos, têm estruturas de imprensa e é
difícil não identificar estes elementos como parte formadora do mundo da
comunicação”. Com a transformação das organizações da mídia em
organizações de grande escala a liberdade

de expressão, que na Idade

Moderna teve que enfrentar ingerências do Estado, passa a enfrentar novas
ameaças, que não provem mais somente do uso excessivo de poder do Estado,
mas do crescimento das organizações da mídia e de seus aspectos comerciais
(RAMONET, 2005, p.243).

Estudioso das consequências para a cidadania da digitalização do planeta, Poster
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(2005) enxerga novas possibilidades de exercício da cidadania no mundo contemporâneo.
Para ele a questão principal é procurar entender justamente como os meios de comunicação
podem promover novas relações políticas e sujeitos políticos, desencadeando assim um novo
tipo de cidadão.
Nesse sentido, o episódio da maior desocupação da história de Goiás foi um caso
singular que expôs a grande dificuldade de acesso aos meios de comunicação e expressão
pelas minorias. Constatamos a enorme desigualdade no processo de luta pela visibilidade do
movimento dos moradores, inferiores desde o aspecto técnico, de saber se comunicar com a
grande imprensa (um estudo posterior talvez possa aprofundar esse tema, precisamente qual
uso o movimento fazia dos meios de comunicação e se havia uma estratégia elaborada de
comunicação) e, principalmente nos aspectos políticos e econômicos.
Importante resgatarmos que essa vinculação tem origem histórica, se confundindo
com a própria trajetória de Goiânia, como já dissemos. Se no princípio esses veículos foram
importantes para a consolidação da capital, atualmente exercem papel fundamental na defesa
dos interesses dos grupos econômicos dominantes e do poder constituído. Inicialmente
divergentes, a união da linha editorial dos dois maiores veículos impressos de Goiás forneceu
o apoio simbólico e ideológico (o que não é pouco) necessário para garantir a desocupação,
tomada como um episódio isolado e noticiado de forma alheia a necessidade de reflexão das
políticas públicas voltadas para a cidade.
Aqui consideramos importante mencionar a relevância de se estudar o processo
de formação e desenvolvimento das cidades, com suas contradições, embates e
desenvolvimento. Contrastando com o ideal de cidade planejada –caso de Goiâniaconcebida para encarnar o progresso e o rompimento com o passado de “atraso” a capital
sofre há décadas com os problemas do crescimento demográfico acelerado (a maior parte
devido a imigração) fruto da expansão econômica experimentada pelo estado de Goiás
resultando no encarecimento do preço dos lotes e grande valorização imobiliária, o que torna
o acesso a moradia ainda oneroso. Como consequência o distanciamento cada vez maior da
periferia do centro da metrópole, onde se concentram os serviços de maior qualidade
(MOYSES, 2005, p. 24).
Trata-se de contexto desafiador para o Poder Público e para a Política, exigindo a
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formulação e execução de resposta às demandas, construção de soluções e acordos numa
época marcada cada vez mais pela rapidez dos acontecimentos, das comunicações e das
trocas econômicas. Lembramos que a criação de vários bairros de Goiânia foi marcada
justamente pela regularização fundiária pelo estado, de forma reativa, de áreas ocupadas
irregularmente, onde hoje moram milhares de pessoas ou pela criação de residenciais
periféricos:
Goiânia ganhou 16 novos bairros nos últimos dois anos, todos localizados em sua
periferia e ocupados por moradias populares em empreendimentos tanto privados quanto
públicos. Uma rápida olhada no mapa permite observar onde eles estão situados: a
maioria nas regiões oeste, sudoeste e noroeste da capital. É lá que a população mais
pobre da capital tem sido prioritariamente alojada, depois de receber benefícios de
programas habitacionais (O POPULAR, 03/02/2014).

Paralelamente, convém destacar o grande crescimento do segmento da construção
civil no país e em Goiás, nos últimos anos, fruto de uma política de incentivo do Governo
Federal e do crescimento econômico do país como, por exemplo, o Programa Minha Casa
Minha Vida, (criado pelo Decreto nº 6.819, de 13 de abril de 2009)5. Assim, esse tema além
do setor privado, envolve o setor público e suas políticas públicas e estratégias de
Governança para gerir os conflitos socioambientais.
Esperamos assim, com este estudo, contribuir com as pesquisas que trabalham a
temática da cidade em suas mais variadas concepções e estimulando sua análise em suas
várias dimensões: nas manifestações dos sujeitos sociais, na esfera política, nas decisões dos
grupos econômicos e também dos meios de comunicação, estes últimos com papel bastante
influenciador da chamada “opinião pública”.
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SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O DESAFIO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Christiano Roberto Lima de Aguiar6
Alzino Furtado de Mendoça2
RESUMO: O presente texto tem como objetivo é analisar as possibilidades de educar para a
consciência ambiental, no contexto da educação escolar, sem que o próprio processo
educativo se transforme num instrumento de manutenção da atual situação. A pesquisa foi de
cunho bibliográfico e teve como referência as grandes conferências mundiais sobre meio
ambiente e também o posicionamento de Amartya Sen e outros teóricos que seguem seus
posicionamentos. Constatamos que a Educação Ambiental, hoje, constitui-se um dos grandes
desafios para a escola pública, tanto em função de polissemia de posicionamentos teóricos
como também pelos impasses políticos que se processa no âmbito político, econômico e
educacional. As escolas municipais, distante de uma realidade sustentável, detêm diversos
problemas, tais como a não discriminação entre lixo orgânico e lixo seco, consumo excessivo
de energia e água, inexistência da acessibilidade, estrutura física comprometida, dentre
outros. Portanto necessitamos construir escolas mais dinâmicas, inserido no individuo uma
ação consciente como proposta para um caminho e compreensão do meio em que vivemos.
Esse caminho perpassa pela reflexão das nossas atitudes em relação ao meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.
Palavras-Chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Educação Ambiental.
1 Introdução
A investigação científica e a busca do tema geralmente emergem de uma inquietação.
O feeling do pesquisador nessa fase é de fundamental importância. Seu espírito observador e
seus questionamentos em relação ao objeto de estudo devem estar aguçados, pois as
experiências por ele vivenciadas são muito relevantes em toda a trajetória da pesquisa.
Minha experiência profissional está ligada à educação, especialmente à educação superior.
Concluí o curso de pedagogia em 2001 e o de especialização em metodologia do ensino
superior em 2004. Embora não tenha tanta experiência na área de educação ambiental, esse
tema, constantemente apontado na mídia, artigos de periódicos especializados e também
vistos a olho nu em minha região, sempre me chamou atenção.
Como a educação e um dos caminhos comumente apontados para a solução da
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problemática percebe-se que o desafio de contribuir com o meio ambiente e sustentabilidade
se dá através da conscientização nas escolas, já a partir do ensino fundamental. Porém, essa
questão não é tão simples, suscita, pelo menos, dois pontos fundamentais: 1) A necessidade
de preparo teórico por parte dos professores, afinal, sem as devidas apropriações eles não
têm como mediar os conhecimentos advindos da área ambiental junto aos alunos. 2) A
necessidade de políticas públicas que garantam as condições legais, políticas e financeiras,
bem como defina os papeis dos atores sociais (docentes, discentes e dirigentes educacionais)
e dos entes federados (União, Estados e Municípios). É sobre esse último ponto que
delineamos o objeto de estudo do presente trabalho. Ou seja, a estrutura que define os
princípios legais da Educação Ambiental, que tem como principal aporte a Lei nº. 9.795/99,
que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, principal instrumento para a
implantação das Agendas 21 Locais nos municípios, tendo como referência a Agenda 21
Global.
Desses encaminhamentos legais originaram-se as propostas do Ministério do Meio
Ambiente e do Ministério das Cidades que orientam os municípios brasileiros com mais de
vinte mil habitantes a implantarem, até o final de 2007, suas Agendas Locais. No tocante a
educação, essas normas sugerem o envolvimento da comunidade escolar para formalizar a
Comissão pela Qualidade de Vida Escolar (COM-VIDA), discutir estratégias para as
Conferências Escolares Infanto-Juvenis sobre o Meio Ambiente e a construção da Agenda 21
nas escolas. Essas medidas visam trabalhar o processo de conscientização sobre o meio
ambiente para atingir o publico alvo que são as escolas públicas. Para isso, deve-se, não só
divulgar essas ideias nas escolas, mas, sobretudo, incluir em suas propostas pedagógicas
ações capazes de envolver a comunidade ativamente na busca de soluções para os problemas
ambientais em suas comunidades.
Diante desse contexto, nosso objetivo é analisar as possibilidades de educar para a
consciência ambiental, no contexto da educação escolar, sem que o próprio processo
educativo se transforme num instrumento de manutenção da atual situação. Assim, o
questionamento que orientou a construção do presente texto foram as seguintes: como a
sustentabilidade vem sendo pensada do ponto de vista conceitual nos grandes eventos que
tratam do meio ambiente? Como educar para a consciência ambiental sem que o próprio ato
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educativo se transforme num instrumento de manutenção do sistema?
Estes questionamentos nos levaram a desenvolver uma pesquisa de cunho
bibliográfico, tendo como referência as grandes reuniões que trataram do assunto e
colocaram as questões ambientais nas agendas dos governos e também o ponto de vista de
sustentabilidade de Amartya Sen e de autores que comungam seu ponto de vista teórico.
2 Sustentabilidade: Origens E Conceitos
A noção de sustentabilidade tem duas origens. A primeira, na biologia, por meio da
ecologia. Refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas em face de
agressões antrópicas (uso abusivo dos recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou
naturais (terremoto, tsunami, fogo etc.). A segunda, na economia, como adjetivo do
desenvolvimento, em face da percepção crescente ao longo do século XX de que o padrão de
produção e consumo em expansão no mundo, sobretudo no último quarto desse século, não
tem possibilidade de perdurar. Ergue-se, assim, a noção de sustentabilidade sobre a
percepção da finitude dos recursos naturais e sua gradativa e perigosa depleção
(NASCIMENTO, 2012).
As reuniões de Estocolmo (1972) e Rio (1992) debateram e, de certo, modos
consolidaram a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento ambiental,
uma dimensão social. Nessa, está contida a ideia de que a pobreza é provocadora de
agressões ambientais e, por isso, a sustentabilidade deve contemplar a equidade social e a
qualidade de vida dessa geração e das próximas. A solidariedade com as próximas gerações
introduz, de forma transversal, a dimensão ética. A partir dessas reuniões abriu-se uma gama
enorme da literatura que aborda o tema das maneiras mais diversas concepções,
considerando que o desenvolvimento por muitas vezes foi objeto de controvérsias no meio
acadêmico.
Nesse sentido, autores como Nobre e Amazonas (2002) apontam que o
Desenvolvimento Sustentável se tornou um campo de disputa com múltiplos discursos que
ora se opõe, ora se complementam. Neste trabalho, adotamos o posicionamento defendido
por Amartya Sen7 (2000) que, defende que na sua assimilação pela sociedade, encontra-se a
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possibilidade da adoção de medidas que venham efetivamente a mudar o rumo do
desenvolvimento, levando-o da jaula do crescimento econômico material para a liberdade do
desenvolvimento humano, enquanto ampliação das oportunidades (SEN, 2000).
Trazendo um pouco da história, a ideia de sustentabilidade ganha corpo e expressão
política na adjetivação do termo desenvolvimento, fruto da percepção de uma crise ambiental
global (NASCIMENTO, 2012). Essa percepção percorreu um longo caminho até a
estruturação atual, cujas origens mais recentes iniciaram-se na década de 1950 quando, pela
primeira vez, a humanidade percebe a existência de um risco ambiental global: a poluição
nuclear. “A ocorrência de chuvas radiativas a milhares de quilômetros dos locais de
realização dos testes acendeu um caloroso debate no seio da comunidade científica”
(MACHADO, 2005, 42). Entre 1945 e 1962, os países detentores do poder atômico
realizaram disparos atômicos.
As chuvas ácidas sobre os países nórdicos levaram a Suécia, em 1968, a propor ao
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc) a realização de uma
conferência mundial que possibilitasse um acordo internacional para reduzir a
emissão de gases responsáveis pelas chuvas ácidas. O resultado foi a aprovação da
Conferência de Estocolmo, em 1972 (NASCIMENTO, 2012, p. 53).

Já nos preparativos da conferência, que durou três anos, segundo o autor acima
mencionado, os países ricos e pobres foram colocados frente a frente.

Os primeiros,

preocupados com a crescente degradação ambiental que ameaçava sua qualidade de vida. Os
outros, preocupados em não sofrerem restrições à exportação de seus produtos primários e
não terem seu desenvolvimento obstruído. Essa oposição era ainda mais tensa se
imaginarmos que países do Terceiro Mundo atribuíam ao seu pouco crescimento econômico
parte dos problemas ambientais. Portanto, para eles a solução dos problemas ambientais
passava pela extinção da pobreza.
Face à complexidade das contendas, a Organização das Nações Unidas (ONU)
deslocou o debate para uma comissão técnica que produziu Only one earth (WARD e
DUBOS, apud NASCIMENTO, 2012). O documento produzido por essa comissão
considerava, por um lado, o problema ambiental como decorrente de externalidades
econômicas próprias do excesso de desenvolvimento com o uso de tecnologias agressivas ao
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meio e consumo em excesso. Por outro, a falta de crescimento demográfico e baixo PIB per
capta. Colocada dessa forma, a questão ambiental deixava de ficar restrita ao meio natural e
adentrava o espaço social (MARTYA SEN, 2000). Graças a esse embate, o binômio
desenvolvimento (economia) e meio ambiente (biologia) é substituído por uma tríade,
introduzindo-se a dimensão social (NASCIMENTO, 2012).
A reunião de Estocolmo se realiza em meio ao impacto provocado pelo relatório do
Clube de Roma8 que propunha a desaceleração do desenvolvimento industrial nos países
desenvolvidos, e do crescimento populacional, nos países subdesenvolvidos. Também previa
uma ajuda dos primeiros para que os segundos pudessem se desenvolver (MACHADO,
2005).
A avaliação dos resultados da reunião de Estocolmo pela ONU, dez anos depois,
mostrou que os esforços empreendidos ficaram muito aquém do necessário. No entanto,
começou, a partir dela, a ruir a crença de que a natureza existe para servir ao homem,
resultando em um processo de degradação que assinalou a urgência de repensar uma
consciência ecológica já na era contemporânea. Sendo, portanto, necessário superar essa
visão de natureza infinita, passiva e segregada das relações sociais e do modelo de produção.
Modelo esse, em muitos pontos, incompatível com a ideia de sustentabilidade. Esta exige
interação da natureza com a sociedade, a justiça social, a economia, as relações de trabalho e a
política. Assim, para se alterar o modelo de produção de uma sociedade, faz-se necessário,
primeiramente, modificar os seus padrões de consumo, porquanto, com consumidores mais
exigentes e conscientes, obtém-se produção mais limpa.

Não se pode negar, também, que ela constitui-se num grande esforço para conciliar
a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico, cujo ponto de chegada
denominou-se Desenvolvimento Sustentável que, segundo Lenzi, apud Nascimento (2012, p.
54) “[...] é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades”. A força e a
fraqueza dessa definição encontram-se justamente nessa fórmula vaga, pois deixa em aberto
quais seriam as necessidades humanas atuais e também as das gerações futuras. Introduz-se a
noção da intergeracionalidade no conceito de sustentabilidade, associando-a a noção de
justiça social e aos valores éticos – traduzidos em compromisso com as gerações futuras
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(NASCIMENTO, 2012).
Em 1989, a Assembleia das Nações Unidas aprovou a convocação da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) para 1992,
conhecida como Rio-92.
O mérito de seus resultados é até hoje discutido, ora louvado, ora depreciado. Os
efeitos mais visíveis foram a criação da Convenção da Biodiversidade e das
Mudanças Climáticas – que resultou no Protocolo de Kyoto –, a Declaração do Rio
e a Agenda 21. (NASCIMENTO, 2012, p. 54).

A Declaração do Rio segue a mesma linha das decisões da reunião de Estocolmo,
relacionando meio ambiente e desenvolvimento, por meio da boa gestão dos recursos
naturais, sem comprometimento do modelo econômico vigente (NASCIMENTO, 2012).
Esse documento defende a expansão econômica que o mundo começa a conhecer, e em
contraponto ao que anunciava a literatura mais crítica da época, como o relatório
preparatório da reunião da Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente da América
Latina e Caribe.
As diferenças de interesses econômicos e políticos entre os países desenvolvidos e
os restantes ficaram ainda mais claras quando os Estados Unidos não assinaram o Protocolo
de Kyoto. Mesmo após sucessivos alertas sobre os riscos prementes do aquecimento global e
a contribuição nesse processo da ação antrópica.
Depois de muitos debates e discussões, um consenso se estabeleceu: o
desenvolvimento sustentável compõe-se essencialmente de três dimensões, embora muitos
autores, como Sachs (2007), considerem a relevância de várias outras dimensões.
Primeira: A ambiental. Ela defende que o modelo de produção e consumo seja
compatível com a base material em que se assenta a economia, como subsistema do meio
natural. Trata-se, portanto, de produzir e consumir de forma a garantir que os ecossistemas
possam manter sua autopreparação ou capacidade de renovar-se.
Segunda: A econômica. Supõe o aumento da eficiência da produção e do
consumo com economia crescente de recursos naturais, com destaque para recursos
permissivos como as fontes fósseis de energia e os recursos delicados e mal distribuídos,
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como a água e os minerais (SEN, 2000). Trata-se daquilo que alguns denominam como
ecoeficiência, que supõe uma contínua inovação tecnológica que nos leve a sair do ciclo
fóssil de energia (carvão, petróleo e gás) e a ampliar a desmaterialização da economia
(NASCIMENTO, 2012, p. 55).
Terceira: A social. Uma sociedade sustentável supõe que todos os cidadãos
tenham o mínimo necessário para uma vida digna e que ninguém absorva bens, recursos
naturais e energéticos que sejam prejudiciais a outros. Isso significa erradicar a pobreza e
definir o padrão de desigualdade aceitável, delimitando limites mínimos e máximos de
acesso a bens materiais. “Em resumo, implantar a velha e desejável justiça social”
(NASCIMENTO, 2012, p. 55).
Amartya Sen, mencionou que estes aspectos devem ser vistos como uma nova
forma de pensar o desenvolvimento e como um processo de ampliação da capacidade dos
indivíduos terem opções, escolherem. Concernente, os fatores materiais e os indicadores
econômicos, a autora insiste na amplitude do horizonte social e cultural da vida das pessoas.
O alicerce material do processo de desenvolvimento é essencial, mas propõe a ser
considerado como um meio e não como um fim em si. Além da produção e as melhoras na
qualidade de vida das pessoas, acredita-se em um futuro com destaque de iniciativas e
inovações que possam concretizar e potencializar a criatividade e contribuir com bons efeitos
para uma vida coletiva melhor.

O resumo das ideias de Sen sobre cooperação e

solidariedade para os membros da sociedade mostram que o crescimento econômico e
destruidor das relações sociais a passo que poda o direito de liberdade na formação social
(SEM, 2004).
[...] isto requer que sejam superadas as principais fontes de privação de liberdade:
pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição total e
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência de
Estados repressivos (SEN apud VEIGA, 2005, p. 34).

Segundo Guimarães (2001, p. 51), pela crise que afeta o planeta, “[...] o que
configura o esgotamento de um estilo de desenvolvimento ecologicamente predador,
socialmente perverso, politicamente injusto, culturalmente alienado e eticamente repulsivo”.
Estas premissas têm por base o consenso, “desenvolvimento sustentável” convertendo-se em
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conceito plural: as diferentes concepções do desenvolvimento em ação, mas porventura
como se entende sustentabilidade.
Os conflitos entre conservação e desenvolvimento do meio ambiente ainda existem
sobre um viés forte economicista e fatores questionáveis pelas organizações ambientalistas.
O debate existente entre desenvolvimento e meio ambiente teve inicio nos anos de 1970,
quando pesquisadores denunciaram o modo de produção capitalista e seus impactos globais.
Foi dai que o conceito de desenvolvimento sustentável passou a surgir sobre diferentes
modos e denominações, buscando-se a institucionalização e consenso (GUIMARÃES,
2001). Os defensores do desenvolvimento sustentável se deparam com o desafio de um
desenvolvimento atento às metas de eliminação da pobreza e de desconcentração da renda.
E, para complicar esta equação, são conhecidos os fatores globais do crescimento sem
empregos, incrementando as desigualdades e misérias. Esse dado da realidade contrasta com
as noções de desenvolvimento e progresso que, para além das pretensões de uma visão
objetiva da realidade, mostram-se como ideologia capaz de agressões simbólicas e
justificadoras de uma ordem de realidade excludente, em um formato do agir histórico
preconizado, entre os virtuosos e não virtuosos, independente da estrutura de oportunidades
disponibilizada ao conjunto. É nesse contexto de questões e impasses teóricos que emerge o
pensamento de Amartya Sen que, apesar de estar no campo disciplinar da economia, realiza
o tempo inteiro a viagem inversa - buscar nas dinâmicas societárias e políticas a chave
operatória para o projeto de sustentabilidade da vida no sentido mais amplo.
O objetivo é elevar as problemáticas ambientais em um plano de visibilidade na
agenda politica internacional fazendo com que temas entrem em conformidade com as
decisões politicas em todos os níveis (NOBRE e AMAZONAS, 2002). Os projetos de
institucionalização deparam-se no conceito de desenvolvimento sustentável uma
disseminação adequada ao meio. Nesse sentido, a Conferência Rio 92 caracteriza-se como
ponto inicial desse projeto de institucionalização e de um novo organizar teórico e politico
no debate em volta da problemática ambiental.
3 Educação Ambiental: Construção Da Conscientização
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Vivemos fortes impactos quanto à problemática ambiental, uma das principais
preocupações da sociedade moderna, desencadeando, com isso, uma série de iniciativas no
sentido de reverter a situação atual de consequências danosas à vida na terra. Uma dessas
iniciativas é a Educação Ambiental que as instituições de educação básica estão procurando
desenvolver.
Tudo começa na relação homem/natureza que caminha dentro de um planejamento
com cuidado e precisão. No primeiro momento da vida, o ser humano possui o instinto da
necessidade de preservação ambiental, lida com os obstáculos e os limites que o meio nos
impõe, afinal fazemos parte da própria natureza. A natureza é grandiosa em comparação ao
homem, além disso, este depende dos benefícios que o ambiente proporciona, como o
alimento e as matérias primas.
Percebe-se que a sociedade hoje ainda não consegue entender e dar a devida
importância aos fatores naturais e os recursos o meio pode proporcionar sendo bem cuidado.
Com isso, estamos impedindo de, no futuro, toda uma geração usufruir um ambiente
saudável, se não despertarmos o senso da responsabilidade ambiental desde já.
Preocupado com a falta de conscientização percebida em nossa sociedade vejo nas
escolas a oportunidade de trabalhar com a sensibilização da comunidade, a geração de
consensos e o enfrentamento das principais problemáticas de cada cidade. Cumpre destacar que
os entes públicos têm poder de polícia para fiscalizar e controlar as ações de degradação
ambiental. No entanto, a legislação, por si só, não garante a eficácia do processo de preservação
ambiental. Nenhuma lei é capaz, por si só, de operar transformações profundas, por mais

avançada que seja, nem tampouco de retardar, também por si só, o ritmo de desenvolvimento
de uma dada sociedade, por mais retrógrada que seja (ROMANELLI, 1995). Sua eficácia
depende de vários fatores. A educação é o principal deles. Portanto, sendo a escola uma
instituição social de formação, constitui-se um instrumento indispensável para despertar a
consciência ambiental e alertar para os prejuízos dos desperdícios causados pelo próprio
homem, através da Educação Ambiental. Entendendo essa como processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). Assim,
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Educação Ambiental, antes de tudo, é educação.
Ao destacar a educação ambiental como uma dimensão da educação, em um processo
de busca de alternativas que atenuem a crise ambiental, é projetada a construção de
argumentos, sinalizando para sua compreensão crítica.
É evidente que, ao constituir-se como prática educativa, a educação ambiental
também se filia ao campo da educação propriamente dito e é da confluência entre o
campo ambiental e algumas tradições educativas que vão surgir orientações
específicas dentro da educação ambiental (CARVALHO, 2001, p. 75).

Porém, é importante considerar que o processo de transformação a que atribuímos à
Educação Ambiental é bastante complexo, pois envolve, segundo Loureiro (2004) a
transformação do “eu” que é mediatizada pela sociedade e pelas relações com o “outro”.
Portanto, afirmar que a simples percepção ou, até mesmo, uma maior sensibilização dos
problemas ambientais resolve a situação é uma atitude ingênua. Segundo Loureiro (2004, p.
92) isso depende de:
[...] processos coletivos de apropriação simbólica do significado da questão
ambiental para a sociedade, por meio de procedimentos educacionais e culturais, e
da construção de bases materiais que permitam sua concretização, pela ação
democrática no Estado-Nação, o que evidencia a relevância da ação de atores
individuais e coletivos da instituição de ensino (LOUREIRO, 2005, p. 92).

É, portanto, a partir desses processos, do significado da educação ambiental, que
podem ser desenvolvidos projetos ambientais entre os alunos, permitindo ajustes de
conscientização a uma nova ordem social e ambiental.
Lembrando que o rápido processo de urbanização das cidades, que substitui espaços
verdes por concreto, diminuindo o contato direto do homem com todos os elementos bióticos
da natureza da qual é parte integrante, é um fator que cada vez mais obstaculiza as ações
educacionais voltadas para o ambiente, pois no entender dos especuladores imobiliários, o
desenvolvimento econômico, fomentado pelo aparato técnico-científico, garante, por si só, a
superação das desigualdades sociais. Nesse processo, as crianças passaram a ter espaços cada
vez mais restritos para vivenciarem o prazer natural de terem contato com elementos do
ambiente do qual fazem parte (PMF/SME, 2004).
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No Brasil, a educação ambiental foi regulamentada pela Política Nacional de
Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que
estabelece e define seus princípios básicos, incorporando oficialmente a Educação Ambiental
nos sistemas de ensino (BRASIL, 1999). Segundo Grynszpan (2005), a persistência de um
ensino básico tradicional, abstrato e compartimentado, não tem encorajado a análise dos
problemas locais.
Na área educacional, a Educação Ambiental não pode somente ser tratada como uma
disciplina transversal, precisamos compreender extrema importância que esta tem com a
relação a todas as outras do currículo escolar brasileiro nos níveis da educação básica.
Apenas uma Educação Ambiental que se construa alicerçada na análise da sociedade,
que considere grupos sociais diferentes coabitando, desigualdade no acesso aos bens
naturais, no uso e na política de manejo, bem como entender as ideologias e interesses por
trás de cada ação degradante ou sustentável da sociedade, é que poderá transformar e agir nas
diferentes esferas da vida, emancipando a sociedade e trazendo realmente uma mudança
permanente.
4 considerações finais
Pelo que foi exposto no decorrer deste trabalho, percebe-se que o cenário atual exige
das escolas públicas um grande desafio e a responsabilidade que é a Implantação da Agenda
Ambiental nas escolas. Essa tarefa não é fácil em função do complexo conjunto de relações
que tem lugar na escola pública de educação básica. Se a qualidade do ensino é determinada
por todas as ações que o constitui ou lhe servem de mediação, não se pode pretender que
componentes curriculares importantíssimos dessa qualidade, sejam feitos apenas com a
introdução de novos conteúdos no currículo, como, por exemplo, a Educação Ambiental.
Nem no campo teórico e nem no campo político a Educação Ambiental tem
encontrado um consenso. Com mais de meio século de discussões, as questões ambientais
são ainda consideradas complexas, exigem medidas e discussões entre o poder público, a
iniciativa privada, a classe política, as organizações não governamentais e a sociedade civil.
Não podemos negar que no campo legal tivemos grandes avanços. É possível, no conjunto
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do aparato legal, depreender que a legislação contribuiu significativamente para os avanços
alcançados em termos de segurança ambiental.
No tocante aos aspectos teóricos, é possível perceber, no discurso da sustentabilidade,
várias interpretações correspondentes às visões, aos interesses e às estratégias alternativas de
desenvolvimento, fundadas na ressignificação dos recursos naturais e na racionalidade do seu
uso pelo homem. Nesse sentido, constatam-se oito indicadores sobre a situação de temas centrais
que envolvem a Educação Ambiental no país: biodiversidade e biomas, agricultura, meio
ambiente urbano, recursos hídricos, padrões de consumo e produção, energia e responsabilidade
social das empresas. Alguns seguem sem solução, enquanto outros se agravam a cada dia, como
é o caso da biodiversidade e do aquecimento global. A lista de problemas ambientais é extensa e
todos eles com implicações que, direta ou indiretamente, apontam para uma nova postura da
comunidade na busca de soluções sustentáveis, pois a solução dos problemas perpassa a
cidadania ambiental.
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COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – A COBRANÇA E USO
SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS
Claudio Everson
mailto:claudioeconomistaunifan@gmail.com
RESUMO: Tendo em vista a iminência do uso desregrado da água, bem como o consequente
risco de sua escassez, este artigo consiste em um esboço de informações acerca desse bem
natural imprescindível para a humanidade. Nesse caso, dar-se-á enfoque especial na evidente
escassez física da água, resultante dentre outros fatores, de sua poluição e de seu uso
desregrado. Além disso, com base em uma visão Neoclássica, considerando a água como um
bem econômico passivo de distribuição e fonte de renda produzida pela natureza, enfatizarse-á o problema socioeconômico decorrente da má distribuição desse recurso e a
alocação ineficiente dos recursos naturais. Com base na concepção neoclássica para o que
se refere às mudanças do mercado e aos usuários da água, compreende-se que o objeto de
estudo da ciência econômica corresponde à administração consciente dos recursos naturais,
considerando sua finitude em contrapartida com as necessidades ilimitadas dos seres
humanos.
Palavras–chave: Escassez da Água, Gerenciamento dos Comitês das Bacias Hidrográficas,
Recursos hídricos.
Considerações iniciais
Dessa forma, inicialmente este texto tem o objetivo de descrever e analisar em
que
medida o uso desregrado da água pode corroborar para o aceleramento de conflitos
sociais, políticos e econômicos, os quais se configuram como consequências drásticas para
os seres humanos em geral e para gerações futuras. Com isto, demonstrar que o aumento do
consumo diário para os variados fins, o desrespeito ao fato de se tratar de um recurso não

2971

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

renovável, conduzirá à redução da quantidade disponível, bem como do nível de qualidade.
O artigo busca apresentar e evidenciar que grande parte do problema
referente à
iminência da escassez da água é resultado de uma possível falha de mercado
decorrente da ineficiência na alocação dos recursos, além da insuficiência governamental
quando apresenta formas monetárias de intervenção em relação à preservação do meio
ambiente. Busca também, Inferir que, devido à ausência de eficácia ao gerir os
recursos naturais, há a utilização desregrada da água e, com isso, obriga, de certa forma, o
governo a utilizar-se de políticas de intervenção com verbas provenientes dos cofres
públicos, repercutindo, consequentemente, em impacto econômico.
O artigo busca demonstrar a importância da criação da Lei 9.433/97 no Brasil com a
gestão SNGRH - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pois com a sua
criação, foram delegadas as fiscalizações das bacias para os comitês, que vivenciam
diretamente com os problemas ocorridos nas bacias contando com a participação de
diferentes setores da sociedade (usuários das águas, políticos, sociedade civil organizada) e
destinados a agir como fóruns de decisão no âmbito das bacias hidrográficas.
O texto Discorre sobre a importância dos modelos de gerenciamento dos recursos
hídricos, tais como o Francês, o Alemão e o Holandês, uma vez que o bem natural
água deve ser encarado como um bem econômico. Sua gestão adequada consiste na
articulação do conjunto de ações dos diferentes agentes sociais e econômicos a fim de
tornar compatível o uso, o controle e a proteção deste recurso ambiental.
1. O uso de Bens e serviços sob a visão neoclássica
O artigo evidencia a visão neoclássica em relação o objeto da ciência econômica
que diz
respeito ao gerenciamento racional da finitude dos recursos naturais, num
mundo
supostamente marcado por uma infinitude das necessidades humanas. Assim, de
acordo com Rossetti (2003, p. 192), sendo escassos os recursos e ilimitáveis as necessidades
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manifestadas pela sociedade, é conceitualmente impossível produzir todos os bens e
serviços requeridos para satisfazer a todas as necessidades sociais efetivamente existentes e
a todos os desejos individuais latentes. Dentre os recursos naturais que efetivamente passam
por um processo de progressiva escassez, este trabalho especificamente aponta o recurso
natural “água”. Nesse caso, considerando a realidade do crescimento populacional, sabe-se
que a demanda por esse recurso é vital e tende a aumentar cada dia mais, podendo o mesmo
chegar a exaustão. Em decorrência

desses

fatos,

esse

assunto

se

tornou

uma

preocupação mundial, já que a água potável disponível não está sendo suficiente para
abastecer

a

população

inserida

nesse processo de acelerado crescimento. Logo, a

utilização desse bem sem nenhum custo gera um enorme desperdício por parte do usuário.
2. Alocação eficiente de recursos
Neste contexto o artigo demonstra a afirmação por parte da escola neoclássica em
que existem algumas “falhas de mercado” que contribuem para a utilização ineficiente
dos recursos. Sabendo-se do uso desregrado da água e tendo em vista que é
impossível a sua produção por intermédio da ação humana, a maioria das elaborações de
inspiração neoclássica opta,

então,

por

formas

monetárias

de

valoração

dos

componentes dos bens naturais.
De acordo com o Texto Discussão. IE/UNICAMP. Campinas. n. 74, Jun. 1999. seja,
o conceito neoclássico centra-se na alocação eficiente destes recursos tendo em vista sua
escassez, utilizando como alternativa o sistema de preços de mercado.
Para Rossetti (2003, p. 192), alocação eficiente está relacionada a escolhas
socialmente eficazes, que reproduzem as escalas de preferência da sociedade por
determinadas combinações de bens e serviços finais, privados e públicos. Além disso: A
alocação eficiente compreende-se na oferta de bens públicos, através de produção própria ou
por empresas privadas. Como o consumo dos bens públicos é geralmente não excludente,
os consumidores não estão dispostos a revelar sua preferência, tornando-se necessário
transmitir a decisão de “o quê e quando produzir” do mercado para esfera política. A
moeda é substituída pelo voto (PINDYCK 2002, p .575).
Quando os recursos passam a ser administrados pelo poder público há uma
tendência de se constituir externalidades, podendo as mesmas ser positivas ou negativas. Isto
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poderia ser definido como efeitos gerados por um determinado agente econômico,
sobre outro agente econômico, afetando a função utilidade e o equilíbrio de mercado.
Isto é, ao afetar as externalidades negativas afeta-se o equilíbrio de mercado.
A poluição é um exemplo de externalidade negativa que gera custos sociais, uma
vez, que uma população é abastecida por um rio submetido a um processo de contaminação
decorrente de

um

parque

industrial,

por

exemplo,

incorrerá

em

custos

com

medicamentos, exames e médicos, além dos custos da despoluição do rio. Assim,
quando um fato faz com que o equilíbrio de mercado se afaste do Ótimo de Pareto,
ele constitui uma falha de mercado (FERNANDES, 2002 p. 17).
Em Riane (2002, p. 34) é possível destacar o seguinte esclarecimento: A condição
necessária de que os custos privados e os benefícios de qualquer ação para o indivíduo,
medida pelo preço de mercados, se refletiriam nos custos e nos benefícios para a sociedade é
básica no modelo de equilíbrio geral e do bem-estar.
Acontece, porém, que na realidade as ações de determinada unidade poderão acusar
perdas ou ganhos nas ações de outras unidades, esses são os efeitos externos que podem
existir tanto nas unidades de consumo quanto de produção e podem ser negativos ou
positivos.
Porém, é importante observar que para a Economia Ambiental Neoclássica, a
poluição é definida a partir de sua relação estrita com a produção econômica, ou
seja, a existência física da poluição não significa que esta possa afetar o sistema econômico.
(FERNANDES, 2002, p. 17).
3. As Falhas de Mercado.
De acordo com Mankiw (2001, p. 157), o mercado apresenta falhas quando
apresenta apenas um detentor, ou seja, um único comprador ou vendedor (ou um pequeno
grupo) que controla todo o mercado (poder de mercado). Ao manter preços e
quantidades longe do equilíbrio de oferta e de demanda, o poder de mercado pode
provocar ineficiência nos mesmos.
Portanto, com base nesse contexto, compreende-se que a “falha de mercado”
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se
configura basicamente como responsável por todo esse desperdício dos
recursos naturais, sendo necessária a alocação eficiente dos mesmos. Segundo Perman et al
(1999) quando se paga para usar (usufruir) alguma coisa, há a tendência de fazer com mais
cuidado, de maneira mais eficiente. Isso é verdadeiro quando alguém, por exemplo, compra
uma tinta para pintar sua própria casa. Nesse caso, procura não desperdiçar, tendo
cuidado de usá-la da melhor maneira possível.
4. O Uso Responsável da Água.
Há quem acredite que existe um suprimento infinito de água doce no planeta e que
ela nunca irá acabar. No entanto, a quantidade de água doce disponível é menos que 0,5% de
toda a água da Terra. O restante é água do mar, das geleiras ou água armazenada no
solo, inacessível aos seres humanos. Mesmo assim, a humanidade está esgotando,
desviando e poluindo os recursos de água doce do planeta tão depressa e implacavelmente
que todas as espécies na Terra – incluindo a humana – correm o risco de iniciarem
um processo de extinção (BARLOW e CLARKE 2003, p. 5).
E no que diz respeito ao consumo abusivo da água:
Hoje consumimos seis vezes mais água doce do que em 1900 – embora a população
mundial não tenha crescido na mesma proporção ao longo do século. Os altos
padrões de consumo hídrico estão associados, sobretudo à irrigação dos campos –
geralmente perdulária e responsável por mais de 70% da água doce empregada – e pelas
indústrias, que utilizam outros 22%. Há estimativas de que o consumo industrial vai
pelo menos dobrar até 2025, com um aumento de até quatro vezes nas suas emissões
poluentes nos corpos d’água (FERNANDO MARTINI, 2003, p. 89).
Embora o Estado seja o responsável direto pelas necessidades básicas da
coletividade, é fundamental uma conscientização de todas as pessoas para o uso responsável
da água. Os estudos hidrológicos do planeta demonstram que de toda a água doce
disponível no globo terrestre apenas parte ínfima é facilmente aproveitável, pois, dos 2,5%
de água doce da Terra, 68,9% formam as calotas polares e geleiras, 29,9% constituem
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reservas subterrâneas e apenas em torno de 1% são, de fato, aproveitáveis. Esses
números revelam que a água, até recentemente considerado um “bem livre”, adquiriu
valor econômico, como bem essencial, escasso e finito. O aumento da demanda, devido
à expansão urbana e industrial, o uso irracional na irrigação, a degradação dos
mananciais e as alterações do ciclo hidrológico, resultante do desmatamento e do
fenômeno do aquecimento global revelam que o horizonte próximo é de escassez crescente
desse recurso, o que exige do poder público a sua proteção.
Tendo em vista o percentual de água doce disponível em relação a toda água
existente no globo terrestre, faz se necessário não somente as políticas de intervenção
ou

de conscientização do governo para o uso responsável, já que todos devem se

conscientizar de que o processo começa de uma simples lavagem de carro até o
abastecimento de uma cidade, e que se não houver a contenção de gastos para o estritamente
necessário, poder-se-á sofrer sérias consequências em relação à escassez da água
(OLIVEIRA, 2003 p. 22).
E quando se pensa em crescimento populacional como uns dos maiores problemas
em
evidência para o consumo da água, Tucci (1988, p. 28) diz: Nos aproveitamentos
dos recursos hídricos, os aspectos ambientais não eram sequer questionados. A visão
econômica dos benefícios estava voltada fundamentalmente para o crescimento econômico,
que exige maior uso dos recursos naturais. Com a deterioração dos recursos naturais,
criou-se uma preocupação maior com a quantificação do impacto que a exploração
humana pode provocar na bacia, buscando-se medidas preventivas que minimizem estes
danos.
5. Qualidade e Quantidade da Água e os Fatores que a Afetam
O crescimento populacional era a grande preocupação durante o século XX,
que

estava totalmente

voltada

para

a

quantidade

da

água

disponível

para

o

abastecimento, com o acelerado crescimento era de se preocupar, porém tinham um outro
problema que agravava consideravelmente e que não estava sendo analisado, o da
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qualidade da água. Isto é, analisaram o consumo diário não levando em consideração
que o crescimento populacional necessitaria além de sua ingestão a diluição de seus esgotos
e o consumo para o preparo de seus alimentos. Desta forma, o homem vem
degradando o meio ambiente em uma escala maciça, principalmente o recurso natural
água, (OLIVEIRA, 2003 p. 23).
O total de água disponível é o fator determinante para a manutenção e preservação
dos nossos ecossistemas, seja ele natural ou produtivo. E está variação na quantidade e
também na qualidade da água pode trazer prejuízos no que se refere aos aspectos
sociais e econômicos. Isto é, afetaria o abastecimento das cidades, comprometeria muito
nossa produção agrícola, e como bem sabemos toda a geração de energia necessita de
quantidades elevadas de água para sua produção e com a não produção de energia,
fábricas e indústrias diminuiriam suas produções e conseqüentemente afetaria tanto a
economia como vários outros setores (FERNANDES, 2002, p. 12).
De acordo com Tucci (1988, p. 542), a qualidade da água pode ser avaliada pelo
grau de sua composição e de suas substâncias, isto é, qualquer que seja o rio a sua avaliação
é dada com base na qualidade de sua água. Suas características básicas são a física,
química e biológica. Alguns parâmetros físicos: temperatura da água, densidade, turbidez.
Alguns químicos: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO),
nitrogênio, fósforo. Alguns biológicos: indicador bacteriológico, indicador aquático.
Todavia, a grande luta no que se se refere à qualidade da água é sobre a poluição
dada pelos despejos via esgoto, e as contaminações intensivas, por substâncias químicas
vindas das indústrias e das zonas urbanas em geral. A contaminação também acontece com
os despejamentos de óleo, gás e projetos de mineração. As negatividades comerciais estão
poluindo sistemas de águas naturais em uma escala maciça, sem contar com os lançamentos
de rejeitos e dejetos de várias origens (BARLOW e CLARKE 2003, p. 231).
No que tange às alterações quantitativas dos recursos hídricos é simplesmente
a

reação

do meio para com a ação humana. Dentre essas ações pode-se destacar o

desmatamento, as construções de barragens, o manejo indevido do solo e a emissão de gases
responsáveis pelo efeito estufa. E em relação ao tratamento do recurso natural água nos
grandes centros urbanos, Fernandes (2002, p. 33) nos diz:
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Um dos principais problemas ambientais do Brasil é a deterioração dos rios
nos grandes centros urbanos. Isto ocorre porque na maioria das cidades brasileiras o
esgoto é jogado in natura por não existir uma rede de tratamento de esgoto e quando esta
existe não há estação de tratamento adequada, agravando ainda mais as condições dos
rios. A maioria das cidades cobra pela coleta do esgoto cloacal (basicamente, o
esgoto doméstico), mesmo sem que haja rede ou estação de tratamento, porém a tarifa é
muito baixa sendo insuficiente para prestar o serviço e fazer investimentos em infraestrutura.
Considerando a água como um bem indispensável à vida, a cada dia encontram-se
maiores dificuldades no que se refere à sua quantidade e à sua qualidade. As características
dos locais onde encontrar água potável vêm se alterando para lugares de maiores altitudes,
com isto, vem reduzindo a oferta para seu consumo e tornando o seu grupo de
consumidores cada dia mais seleto (SILVA e PRUSKI, 2000, p.61).
O que fica evidente nos parágrafos anteriores é que tanto a quantidade quanto a
qualidade da água podem ser afetadas por vários fatores seja ele químico, físico, biológico ou
por ação do homem.
A água, para ser utilizada pelo homem passa por um processo oneroso de
tratamento e há uma preocupação em manter uma quantidade maior disponível de água,
pois quanto maior este volume, menor é a representatividade dos dejetos e das poluições
jogados nos rios ou bacias. Ocorrendo o contrário, há uma perda não só na quantidade
mas também na qualidade disponível de água (SILVA e PRUSKI, 2000, p.61).
A água pode ser ainda veículo de transmissão de doenças, quando recebe
lançamentos de esgotos sanitários não tratados, constituindo sério risco à saúde
publica. O lançamento de resíduos sólidos e detritos é fator de poluição e obstrução dos
corpos de água. A erosão do solo, urbano e rural, e o assoreamento dos cursos de água são
fatos extremamente danosos. (SILVA e PRUSKI, 2000, p.129).
6. Modelos europeus de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Segundo Tucci (1988, p. 24), o gerenciamento de Recursos Hídricos tem por
característica um campo de atuação que abrange muitas áreas. O planejador trabalha com
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base no processo quantitativo em diferentes momentos e de forma clara e resumida, para que
sejam tomadas as decisões e com elas atenda, da melhor forma possível, à sociedade e
haja proteção do meio ambiente. E por ter esta variedade de alternativas no que diz
respeito aos Recursos Hídricos, o planejador deve ter o cuidado para se utilizar a melhor
metodologia possível antes de tomar qualquer iniciativa, para que a mesma,
verdadeiramente, auxilie no gerenciamento da quantidade de água potável disponível.
Modelo Francês
O Brasil teve como base alguns modelos europeus, entre eles o modelo
francês. Com o crescimento da industrialização e urbanização pós-guerra o governo
francês percebeu os danos causados nos recursos hídricos. Com isto, em 1964 reestruturou
todo o modelo de gestão, mudanças que se iniciaram com a Lei das Águas que teve
sua regulamentação apenas em 1968. O país foi dividido em seis grandes bacias com
seus respectivos comitês e agências. Os comitês são compostos de 2/5 de representantes
eleitos pelas comunidades, 2/5 de usuários e 1/5 de representantes de governo. O
número total de representantes varia entre 80 e 110 membros, mas as decisões são tomadas
pelo Primeiro-Ministro.
Entre todos os representantes diretos (governo) e indiretos (usuários) faz-se à soma
total na representação dos Comitês de Bacias entre 61 a 114 membros, sendo que a parte não
governamental é detentora de mais de dois terços dos votos nas tomadas de decisões,
podendo ser no que se refere a orçamento, contabilidade financeira e empréstimo em geral.
Em 1990, depois de um debate na França, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente,
ressaltando ações positivas e negativas no período de 1964 a 1990, foi onde se deu a
afirmação da Lei da água, 28 anos após sua existência, tornando a água como um bem
comum entre todos (SILVA e PRUSKI, 2000, p.68).
Modelo Alemão
No modelo alemão os gerenciamentos são bem próximos do modelo Francês,
existem representações, porém o sistema alemão não é hierárquico e participativo por
gestão de bacias, como no caso francês, as representações são governamentais, as quais se
define a legislação nacional mínima, que pode ser ampliada pelos Estados que são
responsáveis pela execução das regulamentações. Os municípios são responsáveis pelo
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abastecimento de água e tratamento de esgoto e, portanto, livres para cobrarem aos
usuários por estes serviços. (SILVA e PRUSKI, 2000, p. 66).
Na Alemanha, foi adoptada uma lei em Abril de 1999, com o objectivo de tornar o
consumo de energia mais caro, uma vez que o preço da energia na Alemanha era considerado
ainda demasiado baixo, não reflectindo completamente os custos externos do consumo
de energia. As receitas adicionais seriam utilizadas para diminuir as CSS, aliviando
assim, a carga fiscal do trabalho como factor de produção e promovendo o uso de
fontes de energia renováveis. Para além da obtenção de um duplo dividendo, esperase em particular, uma redução das emissões de CO2 na ordem dos 25% em 2005,
comparativamente com o ano de 1990. Esta política também incluiu a introdução de
um imposto sobre a electricidade, o que veio contribuir para uma política fiscal
comum ao nível da União Europeia. Em Novembro de 1999 foi introduzida uma
segunda fase da reforma fiscal ambiental, com a subida gradual do nível dos impostos
ambientais e a descida nas CSS de 2000 até 2003. Metade das reduções seria feita nas
contribuições dos empregados e a outra metade, nas contribuições dos empregadores
(ALVES e PALMA, 2004, p. 11).
Modelo Holandês
A Holanda é um dos países mais antigo no que se trata de impostos ambientais mas
apenas do ano de 1970 com a promulgação da Lei que alavancou-se na implantação da
cobrança, famoso com sua significativa extensão territorial e os seus representativos cursos
d’água que corta todo país, as cobranças no modelo holandês não tem estrutura participativa
como o modelo francês, nesse modelo as cobranças são feitas por meio de imposição do
governo. Equiparando ao modelo alemão as taxas holandesas são duas vezes mais do que a
alemã. Este modelo apresenta valores a serem cobrados não só pelas externalidades mas
também pela quantidade de água consumida e apresenta resultados positivos nos
últimos anos no que se refere a cobrança pelo uso do recurso natural alcançando o
objetivo que é a preservação (MOTTA, 1998, p. 30).
A Holanda tem uma longa história de impostos e taxas ambientais. Entre 1971 e
1996, a estrutura de impostos e taxas ambientais holandesa evoluiu de um simples sistema
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redistributivo (predestinado) para um sistema fiscal “ ecológico” onde os impostos
ambientais são pagos para o orçamento geral do Estado.
A partir de 1996, um novo imposto sobre a energia tem sido aplicado em
pequena escala aos consumidores (famílias, pequenos estabelecimentos comerciais,
etc.). Esta receita é reciclada para as famílias através de reduções no imposto sobre o
rendimento e para os trabalhadores, através de reduções nas CSS (OCDE 1997 e EEA,
1996). Em 1994 estimou-se (Dutch Comission, 1996) que o imposto sobre o CO2, existente
desde 1980 sob várias formas, reduziu o nível nacional de emissões em cerca de 1%
(ALVES e PALMA, 2004, p. 10).
Na Holanda a cobrança por uso dos recursos hídricos incide sobre: Cobrança
por poluição relativa ao lançamento de efluentes; Cobrança por captação aplicada
apenas para as águas subterrâneas; A ausência da cobrança por captações superficiais pode
ser justificada pela extrema e homogênea abundância destes recursos e pela posição
geográfica do país onde todo o território se estende por uma pequena faixa de terras
junto mar. A captação per capita é de 520 m3/hab.ano, representando apenas 8,6% dos
recursos hídricos superficiais disponíveis (OCDE, 1998).
Quando foram instituídas, as cobranças visavam a arrecadar recursos e induzir o
tratamento de efluentes domésticos e industriais e proteger os recursos hídricos subterrâneos,
estes sim ameaçados pela intrusão salina e pela poluição. Na Holanda, um país totalmente
“de jusante”, a introdução de uma

cobrança

por

captação

de

recursos

hídricos

superficiais não faria muito sentido, já que uma redução deste tipo de consumo não é um
objetivo do sistema de gestão, que mais preocupado está em reduzir a poluição hídrica e o
garantir o frágil equilíbrio dos lençóis subterrâneos. O caso holandês exemplifica uma
situação em que a indissociabilidade entre os usos qualitativos e quantitativos para fins de
gestão não se aplica integralmente.
7. Histórico de comitês
Após a criação da Lei 9433 institui-se os Comitês de bacias hidrográficas,
órgão
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inteiramente novo na administração dos bens públicos do Brasil, contando com a
participação dos usuários, das prefeituras, da sociedade civil organizada, dos demais
níveis de governo (estaduais e federal), e destinados a agir com o que se poderia denominar
de “o parlamento das águas da bacia”, pois seriam esses comitês o fórum de decisão no
âmbito de cada bacia hidrográfica (Secretaria de Recursos Hídricos, Ministério do Meio
Ambiente, p. 8).
Com esta implantação foi determinado pelo CNRH – Conselho Nacional de
Recursos Hídricos a cobrança da água nos rios federais que banham mais de um estado. A
nova PNRH introduz mecanismos modernos na administração pública ao descentralizar
as competências de gestão. A Lei das Águas define a bacia hidrográfica como sendo
a unidade de gerenciamento, quebrando as barreiras municipais, estaduais e até mesmo
federais. O Comitê de Bacia Hidrográfica surge como o novo agente deliberativo que conta
com a participação dos representantes dos diversos níveis da sociedade. O fato de o Comitê
ser formado pelos diversos níveis da sociedade lhe dá uma maior credibilidade frente à
população, já que confere uma transparência administrativa (FERNANDES, 2002 p. 42).
A primeira experiência brasileira na gestão de recursos hídricos teve início na
década de 30 e estava vinculada à questão agrícola. Em 1933, foi criada a Diretoria de
Águas, no Ministério da Agricultura, logo em seguida, em 1934, esse serviço foi
transferido para a estrutura do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM),
quando foi criado o Código de Águas, que até hoje esta em vigor.
No Centro-Oeste encontram-se quatros bacias de grande relevância em termos
de volume de água no país, a do rio Amazonas, rio Tocantins, rio São Francisco e do rio
Paraná, estas quatro bacias estão entre as oito maiores do Brasil.
8. Considerações finais.
No Brasil, a Lei n.º 9433/97 introduziu a cobrança pelo uso da água como
um instrumento de gestão e como um instrumento econômico, a ser aplicada tanto para os
usos quantitativos quanto para os usos qualitativos. Ao pensar na cobrança pelo uso da água,
pode-se conseguir corrigir alguns aspectos, entretanto, por outro lado, agravar outros.
Quando se pensa em cobrança, muitas vezes, entende-se de forma errônea que,
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pagando, pode ser usado livremente. A cobrança não pode ser considerada apenas como
uma faceta tributária, mas também como uma ferramenta de auxílio para as mudanças de
comportamento do usuário.
Neste trabalho, mostrou-se que a implantação da gestão traz a possibilidade
de igualdade de acesso ao bem disponível evitando conflitos, uma vez que o volume de água
que teoricamente é apresentado deixa uma falsa impressão do que possa exatamente
estar disponível para o consumo. Mesmo com o avanço na legislação brasileira e com a
criação de comitês há um enorme desperdício e isso constitui o problema significativo, já
que, tratando-se da água um recurso natural vital, corre-se o risco de a humanidade
sofrer graves consequências, caso sua escassez continue em ritmo acelerado. Tendo em vista
que não há conscientização tanto por parte dos usuários quanto por parte do governo, é
necessário uma política de intervenção no uso e um planejamento a longo prazo com
ética, buscando a igualdade do seu uso para toda a sociedade.
Quanto à implementação da cobrança pelo uso e poluição das águas no
Brasil, é
fundamental proporcionar aos usuários esclarecimentos, funcionando como um
instrumento educativo, acerca do uso eficiente do recurso, visando combater o desperdício e
garantindo um padrão aceitável de poluição. Enquanto instrumento financeiro, essa
cobrança visa a arrecadação de fundos para viabilizar os planos de investimentos para
melhoria e manutenção da qualidade e quantidade dos recursos hídricos.
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UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE LEVARAM EMPRESAS A SE INSTALAREM EM
TOCANTINS EM FUNÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL
Elion Sarmento Silva
Paulo Bontempo
RESUMO : O presente trabalho tem como objeto, expor aspectos e características particular do Estado do
Tocantins, no tocante a análise dos fatores locacionais de instalação que levaram empresas a se instalarem em
Tocantins em função construção da Ferrovia Norte-Sul . O Brasil para que possa retomar o seu crescimento e
reduzir o ‘CHAMADO CUSTO BRASIL, prioritariamente deverá ampliar a sua Malha Ferroviária . A
implementação de um eixo de transporte entre a região norte e sul esta possibilitando ao País e ao Estado uma
nova alternativa mais econômica para os fluxos de longa distância hoje existente, promovendo uma logística
exportadora competitiva para o escoamento desta produção aos portos da região norte do País. E também, com
certeza se trata de um empreendimento indutor da ocupação econômica do cerrado brasileiro, que trará para
esta região projetos agrícolas de grandes dimensões entre outros. Os pólos de carga projetado para serem
implantados nos municípios tocantinense, de: Aguiarnópolis ,Araguaina, Colinas do Tocantins, Guaraí ,
Palmas, Porto Nacional e Gurupi , com certeza serão agentes de transformação socioeconômica para toda a
Região do Estado e do País. É através desta linha investigativa permitirá contribuir com políticas públicas nas
decisões locacionais..
Palavras Chaves: Desenvolvimento Econômico, Ferrovia Norte- Sul, Teoria da Localização.
1. Hístórico
Considerando a tendência de investimentos do Governo Federal, Estadual e da iniciativa privada na
infraestrutura em prol do desenvolvimento da região norte do país, verificou-se no estado de Tocantins, na
última década, uma constante de investimentos que resultaram em sua inserção no cenário econômico nacional.
Grandes empreendimentos infraestruturais se instalaram no Estado de Tocantins e nos demais estados
da região Norte, como a Ferrovia Norte-Sul e a estrada de ferro Carajás, além de muitas rodovias federais e
estaduais. Também, se projeta para a região a implantação da hidrovia Tocantins-Araguaia. Em decorrência da
possibilidade de escoamento da produção, os empreendimentos de infraestrutura vêm atraindo investimentos
ligados à mineração e agropecuária em grande escala, bem como a geração de energia no estado do Tocantins.
Esse fato vem concedendo considerável crescimento econômico ao estado, e isso reafirma a priorização dos
investimentos em infraestrutura de transporte e a alteração na sua estrutura fundiária, provocada pela demanda
de grandes extensões de terras para o desenvolvimento do modelo agrícola exportador. MDCIDIDERT/SEDECTI (2012)
As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política
pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade (SOUZA, 2011).
A crescente mobilização social e política em torno das questões da reprodução, da qualidade de vida, da
questão ambiental, do acesso ao consumo e serviços básicos, recoloca o desafio da necessidade de crescimento
econômico como condição para a democratização aos benefícios da vida moderna.
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Perroux (1955), argumenta que este padrão gradualmente incorpora políticas de desenvolvimento econômico
que deverá ser implementado pelo Estado, pois o mesmo tem um papel preponderante a cumprir no âmbito de
regulação das atividades econômicas.

Em 1988, foi aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte o projeto de divisão
territorial que criou o Estado do Tocantins. A divisão partia do desmembramento da porção
norte do Estado de Goiás, até a região do Bico do Papagaio, na divisa do Estado com o Pará
e o Maranhão. O seu território de 277.621,858

quilômetros quadrados . A população

tocantinense totaliza 1.383.445 habitantes. Sendo o quarto estado mais populoso da Região
Norte.
O estado do Tocantins é o mais novo da federação brasileira,. tendo como unidade geográfica entre os
26 estados e o distrito federal existente no Brasil,estando localizado na Amazônia Legal, norte do paralelo 13 ª
de latitude sul. Este conceito não é geográfico e sim político, pois surgiu como um meio de desenvolver toda
esta região. Dentro desse contexto o Tocantins encontra-se numa região estratégica em relação aos outros
estados da federação, sendo que está localizado no centro do país, possibilitando ao estado ter um diferencial
competitivo. O projeto da ferrovia norte-sul irá viabilizar a

infraestrutura de transporte necessária ao

escoamento da produção agropecuária e agroindustrial do cerrado setentrional brasileiro, que inclui o Estado do
Tocantins..
A obra, com uma extensão de 2.100 quilômetros, irá conectar praticamente todo o sistema ferroviário
nacional interligando-se ao norte com a Estrada de Ferro Carajás, que vai até o porto maranhense de Itaqui e
Vila do Conde em Belém, e ao sul a ferrovia Centro – Atlântica, que leva aos portos do sudeste do país. Por
isso, a ferrovia Norte-Sul, que corta toda a extensão longitudinal do Tocantins, é considerada a obra de
integração nacional, totalizando uma área de influência de (1.8milhões de quilômetros quadrados).
A ferrovia transportará no sentido sul-norte produtos agrícolas (soja e algodão). Industrializados (açúcar,
farelo e óleo de soja) e minerais, no sentido norte-sul combustíveis, fertilizantes e carga geral, permitindo
explorar comercialmente produtos tradicionais como a soja, e potenciais como celulose, madeira e bioenergia.
As projeções elaboradas indicam que com a ferrovia operando até Palmas, no Tocantins, serão
transportados 11,2 milhões de toneladas de cargas em 2014, devendo atingir 25,8 milhões de toneladas em
2020. Valec (2014)
Pólos de cargas já foram implantados nos municípios tocantinense, de: Aguiarnópolis ,Araguaina,
Colinas do Tocantins, Guaraí, Palmas/ Porto Nacional e Gurupi, são naturalmente grandes indutores de atração
para as Empresas se instalarem no território tocantinense.
Ii- Considerações Teóricas E Conceituais
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Os padrões locacionais nos últimos trinta anos levaram à interpretação de que estas transformações
implicam em novos requisitos locacionais e novas formas de organização espacial da indústria, entendidas
como pós-fordismo ou industrialização flexível. (Diniz, 1991).
Conforme Diniz (1991), houve uma forte intencionalidade da política econômica em promover o processo
de desconcentração industrial por parte do Governo Federal nas regiões sul e sudeste para a região norte e
nordeste do país, através de incentivos fiscais e ampliações da infra-estrutura, com o crescimento da demanda
industrial e urbana e com potencial exportador, possibilitando com isso um grande crescimento da produção
agrícola e mineral.
A agricultura e a mineração vêm induzindo o estabelecimento de um conjunto de atividades, com suporte
urbano e industrial a elas relacionadas, especialmente o processamento de insumos agrícolas e minerais e o
fornecimento de insumos industriais e bens de capital, cuja produção por várias razões, tende a se localizar
junto às fontes de matérias –primas ou aos mercados regionais.
Segundo Azzoni (1982, p. 67) o primeiro teórico a tratar da questão da localização das atividades
econômicas foi J.H. Von Thunen, em 1826, quando estudou as atividades agrícolas em torno de uma cidade.
Esse autor desenvolveu uma teoria sobre os “anéis de Thunen”, que são as circunferências em torno da cidade,
cada uma delas delimitando a área de cultivo de um produto. Com isso os preços dos produtos sofreriam
influencia de acordo com as suas distâncias em relação ao centro cidade. Como parte deste cenário surge o
“custo de transporte “.
Alfred Weber (1977, p. 32) também cita em suas obras o custo de transporte, no qual associa à
localização a forma de um triângulo, inserindo a localização da matéria-prima, posição do centro de consumo e
mão de obra. Este estudioso diz que a localização ótima surge quando há um equilíbrio entre as três
localizações, minimizando o custo do transporte. Os estudos da localização industrial, com análise dos custos
de transportes e das despesas com mão-de-obra, foram denominados como forças aglomerativas. O fator
aglomerativo indica que o ganho para a empresa, em termos de redução de custos, é dado pela sua localização
próximo a outras empresas do mesmo ramo. O fator desaglomerativo é baseado na redução das despesas obtida
por uma determinada empresa em função da distância de outras empresas do mesmo ramo industrial já
estabelecido. Segundo Azzoni (1982, p. 67), August Losch é um dos principais teóricos da localização, cujo,
desenvolveu críticas às teorias de Weber. Para Losch (1977), nem a minimização de custos, nem a
maximização de receitas leva à localização ótima, o que é possível pela maximização dos lucros. Losch
concentrou-se nos estudos de sistemas e demanda. O autor criou a teoria sobre sistemas de cidades. Por
exemplo, pode se imaginar que inicialmente uma planície homogênea na qual a população distribui-se
igualmente por todo o território e ocupa-se do cultivo de um produto agrícola qualquer, para autoconsumo.
Vários outros territórios começam a produzir sob uma concorrência perfeita, passando os centros produtores a
competir entre si pelo suprimento da maior área possível (equilíbrio geral). No final do processo, cada centro
deverá atender a uma região circular de igual área (subcentros). A conformação circular das regiões não leva à
exaustão total do território, razão pela qual não é uma solução estável, a estabilidade é conseguida por uma
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conformação hexagonal, à semelhança de uma colmeia. Entretanto, diferentes produtos apresentam diferentes
economias de escala e diferentes custos de transporte. Como resultado final chega-se a uma rede de centros
(cada qual com sua importância, de acordo com a sua produção). Walter Isard classificou os fatores locacionais
de acordo com os custos de transporte, custos de transferência e custos de produção.

O fator locacional

na tomada de decisão engloba um processo de identificar um problema e selecionar uma linha de decisão para
enfrentá-lo ou para aproveitar uma oportunidade. As decisões podem ser de duas maneiras: programadas ou
não-programadas. As decisões programadas podem ser tratadas por meio de políticas, procedimentos e regras,
já as não programadas envolvem problemas incomuns ou excepcionais. A maioria das decisões envolve algum
elemento futuro. Os administradores devem ser capazes de analisar a certeza, o risco, a incerteza ou a
turbulência de cada alternativa (STONER; FREEMAN, 2000)
Na concepção de Chopra e Meindl (2004), existem alguns fatores que influenciam nas decisões de
instalação das empresas:
· Fatores estratégicos: a estratégia competitiva influenciam muito na decisão de instalação, empresas que
priorizam custos tendem a se instalar em locais mais baratos, as que priorizam responsabilidade se
instalam perto dos mercados consumidores ou locais de fácil acesso, e as que têm como objetivo o
mercado internacional se localizam em diversos países do mundo.
· Fatores macroeconômicos: á medida que o comércio foi se globalizando, os fatores macroeconômicos
(impostos, tarifas, taxas de câmbio e outros fatores econômicos) se tornaram vitais para o sucesso ou
fracasso de uma cadeia de suprimentos. Os incentivos fiscais oferecidos por muitas regiões que estão
procurando o desenvolvimento local, na maioria das vezes, constituem o fator-chave na decisão de
instalação de uma empresa. Países em desenvolvimento geralmente criam zonas de livre-comércio,
onde taxas e tarifas são reduzidas desde que a produção seja essencialmente destinada à exportação.
As empresas internacionais apreciam esse incentivo, principalmente pela oportunidade de explorar a
mão-de-obra barata local. As flutuações de taxa de câmbio, a estabilidade política do país em questão
e a disponibilidade de boa infra-estrutura também são fatores que impactam a decisão de localização.
· Fatores competitivos: para escolher o local onde se instalará a empresa deve considerar a estratégia, o
tamanho e local dos concorrentes. A maneira como as empresas competem entre si e fatores externos
como mão-de-obra e matéria-prima geralmente as obrigam a ficar perto de seus concorrentes. Outros
fatores que levam as empresas a se instalarem perto uma das outras são os benefícios por geração de
demanda e infra-estrutura, que várias empresas de mesmo setor têm a condição de proporcionar mais
do que se estivessem isoladas.
· Custos de logística e instalações: levam em conta os custos de estoque e de transporte tanto de entrada
(contraídos na chegada de material à instalação) como de saída (contraídos ao enviar material de uma
instalação)
Dessa maneira, tomadas de decisões são ponderadas e analisadas com base em políticas,
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procedimentos e regras, sempre envolvendo algum elemento futuro, que os administradores deverão
analisar, ponderando riscos, incertezas e turbulências econômicas a cada alternativas.
Iii – Aspectos Econômicos Da Ferrovia
O projeto da Ferrovia Norte- Sul é abrangente totalizando uma extensão de 2.100 quilômetros de
trilhos, englobando territórios do Maranhão e Goiás, é consecutivamente os seus ramais no Estado do Pará e
Piauí , MT e SP , interligando em quase a sua totalidade o Território Nacional . A estrada de ferro que cortará o
território Tocantinense com extensão de aproximadamente em 720 quilômetros irá proporcionar uma via
econômica de escoamento da produção das regiões norte e centro-oeste, com possibilidade de integração com
os demais modais de transporte. De acordo com a Valec- Engenharia,Construções e Ferrovias , empresa
responsável pela implantação da obra, afirmou que haverá o barateamento do custo de frete destinado ao
escoamento de produção destas regiões mencionadas, como os produtos de atividade oriunda da agroindústria,
ou seja, grãos, farelos, óleo de soja , adubos, fertilizantes, álcool, derivados de petróleo , açúcar, algodão,
cimento e carga geral. A redução dos custos de comercialização quanto ao frete, proporcionará uma maior
competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Beneficiando uma cadeia produtiva de aumento a renda
nacional e redução de pobreza principalmente para a região em estudo.
Importância logística da Norte-Sul está sendo redescoberta. À época do seu lançamento, o projeto
levantou desconfiança de ligar "nada a coisa nenhuma" e foi alvo de denúncias de corrupção, apesar de ter
sido apresentado por Sarney como "o sonho" de interligar as ferrovias do Norte com as do Sul do Brasil. O que
hoje se constata é que a ferrovia, com influência em cinco estados (PA, MA, PI, TO e MT), está inserida numa
área agrícola com 11,1 milhões de hectares com potencial para produção de 24 milhões de toneladas de soja por
ano.(fonte:Associação Brasileira de Engenharia ,2007-ABE ).
A FNS busca reduzir o custo do frete para longas distâncias na região, assim como incentivar o
desenvolvimento do cerrado brasileiro. A FNS será parte integrante do sistema ferroviário brasileiro,
conectando-se ao norte com a Estrada de Ferro Carajás (EFC) e ao sul com a Ferrovia Centro Atlântica (FCA).
A FCA é a maior de todas as concessões ferroviárias brasileiras e será responsável por conectar a FNS aos
maiores portos brasileiros como Santos, Vitória e Rio de Janeiro, assim como as regiões industriais de São
Paulo e Minas Gerais correspondentes a aproximadamente 80% da população brasileira e 56% do PIB nacional;
Quando estiver plenamente em operação, a FNS deverá transportar 12,4 milhões de toneladas /ano,
com um custo médio de longo prazo equivalente a US$ 15 /1000 t. km, menos da metade do frete rodoviário;
(fonte: vale logística)
De acordo com os estudos mercadológicos elaborado pela Vale Logística , a FNS poderá absorver cerca
de aproximadamente 30% do volume de carga transportada pelas principais rodovias, sendo a carga
transportada composta de: commodities minerais e produtos agrícolas partindo do norte em direção ao sul e de
combustíveis, fertilizantes e carga geral partindo do sul em direção ao norte. Além disso, como ela já está
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interligada com a Estrada de Ferro Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce, que desemboca no Porto de
Itaqui (MA), será o principal meio de escoamento da região, de toda a produção agrícola e mineral destinada ao
mercado externo;
A implantação da Ferrovia a partir de Goiás tem também um significado muito importante para a
viabilização econômica do empreendimento e, especialmente, para o aumento de sua atratividade, uma vez que
o volume mais importante de seu carregamento, nas regiões Norte e Centro-Oeste, seguramente, serão
fornecidos pelo Estado de Goiás – grande produtor de grãos e minérios;
Inúmeros benefícios sociais surgirão da implantação da FNS. O projeto possibilitará a ocupação
econômica e social da extensa região do cerrado brasileiro, 1,8 milhão de km² - viabilizando a implantação de
negócios e induzirá à geração de frentes de trabalho com absorção de mão de obra anual equivalente a mais de
750 mil empregos diretos e indiretos, incluindo o período de construção e um período de 20 anos de operações
normais.
INFORMES TÉCNICOS

Fonte Valec-2014

Mapa de Localização da Ferrovia Norte-Sul e Adjacências( Agência Nacional de Transporte Ferroviário
–) ANTF.ORG.BR -2014
Iii- Conclusão
Com a busca de novos mercados e a dispersão geográfica dos atores que compõem o cenário logístico
na circulação de produtos e serviços, faz-se necessário uma análise e estruturação, a fim de promover a
manutenção da vantagem competitiva que possibilitam identificar e analisar os fatores que influenciam as
empresas no processo de escolha de localização a se instalarem em Tocantins, motivadas pela construção da
Ferrovia Norte-Sul , portanto, escolha da localização de qualquer empreendimento, deverão ser levados em
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conta tanto os aspectos geográficos como: clima, solo, subsolo, também quanto aos aspectos de ordem
econômica, financeira, jurídica, administrativa e principalmente a de ordem política regionais, como fator de
atração.
Diante da analise apresentada, consideramos perfeitamente compreensível o esforço dos governos
federais e estaduais em promover padrões de eficiência em nossa competitividade através de projetos como este
da Ferrovia. É baseada nesta ordem de mudança, a teoria da localização passa a ser uma ferramenta
fundamental para uma boa gestão.
A Ferrovia Norte- Sul não significa a simples construção de uma estrada de ferro, mas a retirada do
comboio do desenvolvimento nacional de um desvio histórico. De fato, foi a concentração obsessiva de todos
os recursos federais na matriz de transporte rodoviário que nos descarrilou para fora de nossa realidade.
A alguns anos recente, um estudo da norte-americana American Soybeans ( uma corporação de
defesa da soja produzida nos Estados Unidos), apontava que a liderança mundial da “Terra do Tio San” na
produção e exportação da soja somente correria riscos se o Brasil construísse um eixo ferroviário ligando o
Norte e Sul do País.
Este mesmo documento destacou o potencial que representavam ( e representam) o Centro-Oeste e a
Amazônia na produção de grãos, na época inviabilizada devido aos altos custos dos transportes rodoviários em
áreas tão extensas. Não deram ainda e não estão dando importância a esta realidade constatada pelos “espiões”
norte-americanos da produção agrícola Brasileira.
A Ferrovia Norte-Sul que no seu projeto inicial “ deveria ligar nada a coisa nenhuma, demonstrou
claramente no decorrer do tempo que foi uma das criticas mais absurdas que se existiu. Pois como chamar de
nada a Província de Carajás , uma das maiores do mundo?
Como chamar de nada a imensa região do cerrado, capaz de produzir 100 milhões de toneladas de
grãos em pouco tempo- mais que toda a safra agrícola atual ?
Como chamar de nada as reservas minerais, energéticas e florestais existentes com abundância em
toda esta região ?
E como chamar de coisa nenhuma as economias do Sul e Sudeste, um dos maiores parques
industriais e de consumo em toda a América Latina?
Ignorar esses aspectos é uma atitude impatriótica e incompreensível, que só pode ocorrer por absoluto
desconhecimento da potencialidade da região e do País.
O Tocantins tem motivos para estar comemorando esta epopéia : tornou-se o maior produtor de grãos
da região norte do Brasil. A atual safra rendeu 1,4 milhão de toneladas, levando-se em conta uma produtividade
média de 1.8 toneladas/hectare em uma área de 150 mil hectares.(Fonte: MAPA)
A produção tocantinense de soja, carne e abacaxi, principais produtos agropecuários do Estado,
resultou num superávit de R$ 902 Milhões.(2014)
Um novo Brasil surge com a Ferrovia Norte- Sul, trazendo um novo cenário de desenvolvimento é
materializando o sonho desta região como fator de integração nacional.
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O BALANCED SCORECARD (BSC) COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA
MONITORAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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Resumo: O presente artigo busca apresentar o processo de construção do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), de modo que
seus objetivos e metas pudessem ser, posteriormente, monitorados por meio de ferramentas
propostas pela metodologia Balanced Scorecard (BSC), uma vez que as versões anteriores
do PDI não oferecem boas condições de acompanhamento. Para uma efetiva utilização do
BSC, a elaboração do PDI precisou ser revista e modificada, tornando mais claros os
objetivos e especificando melhor as metas, as estratégias, e ações para que possam ser
visualizadas, por exemplo, pelo painel de desempenho proposto pelo BSC. O artigo aborda
aspectos teóricos e legais que envolvem a elaboração do PDI, apontando a necessidade do
uso de metodologias, como o BSC, já largamente utilizadas no setor corporativo, como
forma de acompanhar e monitorar a execução das metas pretendidas por uma instituição
pública de ensino, como o IF Goiano. Espera-se como resultado, além da elaboração de um
PDI, com maior poder de comunicação interna, dotar a Instituição de ferramentas mais
eficientes para um controle mais efetivo de seus objetivos, metas, estratégias e ações ao
longo da sua execução.
Palavras-chave: Plano de Desenvolvimento Institucional. Balanced Scorecard. Ferramentas
de monitoramento.
Introdução
O Instituto Federal Goiano passa, atualmente, por um processo de transformação e consolidação como
Instituição Federal de Ensino, na busca pela excelência. Nesse processo, além de ser uma exigência legal, é
também de suma importância a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), um documento
construído a cada cinco anos pela Instituição, no qual devem constar todas as diretrizes estratégicas e
pedagógicas que a Instituição busca alcançar dentro desse período.
Com base nos PDI anteriores, tanto do IF Goiano como de outras Instituições Federais de Ensino,
como Institutos e Universidades Federais, foi constatado que o PDI se apresentava como um documento
extenso e pouco operacional, no qual as estratégias institucionais não ficavam claramente definidas, o que fazia
com que não houvesse maior acompanhamento e monitoramento de sua estratégia previamente traçada após a
conclusão do plano. Observou-se, também, que o PDI, assim elaborado, não se constituía em ferramenta eficaz
para a tomada de decisão e para a comunicação interna da Instituição. Visando a solucionar estes problemas,
decidiu-se que o IF Goiano passaria a desenvolver seu PDI com um maior enfoque nas estratégias, dando mais
clareza aos objetivos e às metas da Instituição, para que as mesmas pudessem ter seus respectivos desempenhos
rotineiramente acompanhados. Assim, a gestão teria a noção exata do que seria necessário para o cumprimento
de cada estratégia. Para isso, procurou-se uma ferramenta de gestão estratégica que, por suas características
permitisse destacar as estratégias institucionais e, ao mesmo tempo, comunicar à comunidade interna o
conjunto de ações a serem desenvolvidas.
O IF Goiano buscou traçar seu PDI de modo que a estratégia retratasse, de forma clara e objetiva, sua
filosofia de trabalho, referenciais estratégicos, metas, objetivos, diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional
e todas as suas atividades acadêmicas, presentes e futuras. Desta forma, além de melhorar a comunicação com
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as partes interessadas, torna-se possível o acompanhamento contínuo e possibilita medir o desempenho,
verificar a implementação, corrigir rumos e aprender com os resultados alcançados.
O presente artigo se mostra relevante pelo fato de que a falta de acompanhamento faz com que
implementação da estratégia seja um grande desafio para as organizações públicas, uma vez que é exigido das
unidades, dos servidores e dos colaboradores que estejam alinhados e comprometidos com o mesmo referencial
estratégico traçado para a Instituição.
1 Balanced Scorecard (BSC): o que é e para que serve
Com o intuito de utilizar medidas de desempenho mais precisas durante seu processo de gestão, o IF
Goiano procurou elaborar seu PDI de forma que fosse possível maior controle sobre a execução de suas metas.
Para isso, tomou-se como referência uma das abordagens de gestão estratégica mais utilizada no setor
corporativo: o Balanced Scorecard (BSC), que se denomina como uma ferramenta de planejamento estratégico
na qual a instituição tem suas metas e estratégias definidas de forma clara e objetiva. Ao utilizar esta
ferramenta, a Instituição pode medir o seu desempenho por meio de indicadores quantificáveis e verificáveis,
cuja aplicação alinha os resultados de desempenho da Instituição com as metas traçadas, buscando identificar as
falhas.
O BSC foi, primariamente, desenvolvido e implementado pelas organizações como um mecanismo de
controle e monitoramento das estratégias traçadas durante o processo de planejamento. O primeiro artigo que
tratava do Balanced Scorecard, intitulado Putting the BSC to Work, de Kaplan e Norton, foi publicado em 1993
e apresentava de forma detalhada a peculiaridade, até então inédita, de elencar indicadores à estratégia, como
mostram Kaplan e Norton (1997).
O objetivo dos autores precursores do BSC era o de estruturar um sistema em que todas as medidas
organizacionais, sejam elas financeiras ou não, fossem apresentadas e visualizadas por meio de objetivos e
metas estratégicas em todos os seus níveis, de modo que a integração entre os respectivos grupos possibilitasse
um alinhamento em toda a organização.
As medidas selecionadas para o BSC são informações que os líderes usarão para comunicar aos
funcionários e interessados os resultados motivadores de desempenho por meio dos quais a organização atingirá
sua missão e seus objetivos estratégicos (NIVEN, 2005).
A partir de então, o BSC foi difundido de forma contínua, despertando interesse de pesquisadores e
gestores das mais variadas organizações, sendo mais discutido e tornando-se tema de novas pesquisas, tanto por
parte de seus criadores, quanto de profissionais atraídos pela nova ferramenta. Esse crescimento no interesse
pelo BSC trouxe uma evolução ao sistema, fazendo com que alcançasse maior projeção e aplicação como uma
ferramenta de gestão estratégica.
Em consequência desse processo evolutivo, outros autores formularam, por meio de novos estudos e
pesquisas, novas definições, características e peculiaridades sobre o Balanced Scorecard.
O objetivo do BSC é traduzir a missão e a estratégia de uma organização ou unidade de negócios em
objetivos e medidas tangíveis, que devem representar o equilíbrio entre indicadores externos voltados para os
stakeholders e as medidas internas dos processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento
(BIMBATTI; TOLEDO, 2002).
O BSC deve trabalhar de forma alinhada ao planejamento estratégico da organização, uma vez que,
tem como função traduzir as diretrizes traçadas no planejamento, de forma que todos da organização possam
fazer sua leitura e, consequentemente, entendê-las, para que, assim, seja possível fazer o controle e
monitoramento da estratégia traçada.
A metodologia do BSC além de facilitar a comunicação, auxilia na formulação da estratégia e na sua
divulgação. Possibilita, ainda, relacionar os objetivos organizacionais com os objetivos percebidos pelos
colaboradores, motivando-os e melhorando de modo contínuo o processo e a estratégia em si (SALAS;
SOLDEVILA GARCÍA, 2002).
O BSC surgiu como uma nova ferramenta para mensurar o desempenho estratégico organizacional a
partir das pesquisas e testes realizados por seus precursores, Kaplan e Norton. Assim, puderam alinhar seus
estudos de modo que atingissem um scorecard de maior amplitude. Posteriormente, a ferramenta desenvolvida
ganhou a denominação de Balanced Scorecard, justamente pela peculiaridade de equilíbrio ou balanceamento
entre as variáveis consideradas.
Após sua consolidação como um sistema de medição e avaliação de desempenho, o BSC evoluiu,
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gradativamente, de modo que atingiu maior complexidade, tornando-se, assim, um sistema completo e inovador
de gestão estratégica, envolvendo comunicação, informação e leitura estratégica.
Para Betancourt (1999, p. 21)
O BSC publiciza e ajuda na formulação da estratégia, na sua comunicação, na
delimitação de objetivos dos colaboradores e da organização, na motivação e
formação dos colaboradores e na melhoria contínua da estratégia. Age
concomitantemente como um instrumento de comunicação através do
conhecimento, da estratégia e da forma como podem ser alcançados os objetivos e
metas.
O BSC, a partir de uma visão integrada e balanceada da organização, tem por objetivo descrever,
implementar e gerenciar estratégia em todos os níveis de uma empresa por meio do alinhamento de objetivos,
iniciativas e indicadores da estratégia da organização (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 8).
Kaplan e Norton (1997, p. 25) definem o BSC da seguinte maneira:
O Balanced Scorecard traduz a missão e a estratégia em objetivos e medidas,
organizados segundo quatro perspectivas diferentes: financeira, do cliente, dos
processos internos e do aprendizado e crescimento. O 'scorecard' cria uma
estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a estratégia, e utiliza
indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do sucesso atual e
futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores desses
resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os
conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar as metas
de longo prazo.
A construção e formulação do BSC tem início com a definição da missão e da visão da instituição,
para que, considerando seus valores, possa traçar as estratégias mais adequadas para que os objetivos
predefinidos em cada perspectiva sejam atingidos.
Para Santos (2006), o centro do BSC são esses quatro pilares básicos: missão, visão, valores e
estratégia.
- Missão: é o primeiro passo para construção do BSC, visto que ela representa o propósito central da
organização.
- Visão: é uma declaração de intenções que define o posicionamento da organização no futuro e o BSC é a
metodologia que permite o controle dos objetivos intermediários, de forma a garantir o cumprimento
do objetivo principal, ditado pela visão.
- Valores: são as crenças mais profundas demonstradas por meio do comportamento cotidiano e representam
os alicerces em que a organização se sustenta; o BSC representa a melhor solução para disseminá-los,
repensá-los no tempo e para criar uma cultura comum em todos os níveis de organização.
- Estratégias: são as providências que devem ser tomadas para que se realizem os objetivos estabelecidos; é a
elaboração de um plano de ação. O BSC apresenta-se como um instrumento capaz de descrever a
estratégia, desdobrando-a em seus componentes por meio de objetivos e indicadores, selecionados em
cada uma de suas perspectivas.
Na metodologia do BSC, se as quatro perspectivas que constituem o esquema – financeira, do cliente,
dos processos internos e do aprendizado e crescimento – estiverem alinhados com os objetivos predeterminados
pela instituição, a instituição poderá alcançar melhores resultados, permitindo, assim, a concepção de novas
estratégias. Compreender a denominação do BSC é relacionar sua implementação com o equilíbrio dos quatro
grupos de indicadores. O balanceamento é garantido pelo sucesso da estratégia nas quatro perspectivas
(CAMPOS, 1998, p. 31).
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O BSC fornece à organização um quadro de desempenho integrado, no qual diferentes perspectivas
responderão a questões institucionais básicas, mas que demandam um elevado nível de complexidade e que
serão determinantes para que as ações se tornem as mais pragmáticas possíveis.
Esta ferramenta transforma a missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados de acordo com
as quatro perspectivas citadas, traduzindo as medidas estratégicas de alto nível (subjetivas) em medidas
específicas de nível operacional (objetivas) (ROCHA; OLIVEIRA, 2006).
A seguir, são apresentadas a definição das quatro perspectivas adotadas pela metodologia do BSC e
suas respectivas características.
- Perspectiva financeira: busca apresentar indicadores de desempenho para que os sócios tenham uma clara
percepção da gestão da empresa e, assim, possam entender que a implementação e a execução da
estratégia da empresa estão contribuindo para a melhoria dos resultados.
- Perspectiva dos clientes: a perspectiva dos clientes é contemplada por meio de quatro fatores que devem ser
priorizados: prazo, qualidade, desempenho e serviços, e custo. Tais fatores permitem conhecer o grau
de satisfação do cliente para com a instituição.
- Perspectiva dos processos internos: os processos internos devem apontar para as demandas geradas pelos
indicadores voltados para os clientes, uma vez que o bom desempenho do ponto de vista do cliente é
ocasionado por meio de processos, decisões e ações em todo o âmbito da organização.
- Perspectiva de aprendizado e crescimento: a iniciativa de lançar novidades no mercado, inovar os
produtos já existentes e sempre buscar melhorias na eficiência operacional, faz com que a instituição
possa atrair novos mercados e, consequentemente, aumentar suas margens e receitas, buscando sempre
investir em infraestrutura, pessoas, sistemas e procedimentos, e, assim, atingir os objetivos de
crescimento financeiro em longo prazo.
Na Figura 1 são representadas as relações de causa e efeito entre as quatro perspectivas do BSC e sua
sinergia.

Figura 1 - Tradução da visão e estratégia em suas quatro perspectivas.
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2004).
Para poder ilustrar todos os objetivos a serem abordados em todas as quatro perspectivas, uma etapa
fundamental na formulação do BSC é a construção de um mapa estratégico, que é uma ferramenta simples e
eficaz, que traduz de forma visual, os objetivos estratégicos, além de materializar a visão e a estratégia que a
organização vai adotar para transformar essa visão em realidade, norteada pela missão e pelos valores.
Kaplan e Norton (2004) afirmam que o mapa estratégico acrescenta uma segunda camada de detalhes
ao BSC, na medida em que ilustra a dinâmica temporal da estratégia e também adiciona um nível de detalhe
que melhora a clareza e o foco e, ao mesmo tempo, traduz os objetivos em indicadores e metas.
O mapa estratégico é composto por objetivos estratégicos, medidas, metas e respectivas ações para que
sejam alcançadas, todas mostradas nos quatro níveis de gestão, correspondentes às quatro grandes perspectivas
do BSC, buscando destacar, de forma clara, as relações de causa e efeito entre os objetivos ali distribuídos.
A forma de atribuir os objetivos e metas da instituição às perspectivas acima ocorre por meio do
levantamento de indicadores, que são utilizados com a finalidade de mensurar o progresso da organização em
direção aos objetivos estratégicos. Os indicadores devem, ainda, ter a mesma relação de causa e efeito existente
entre os objetivos e as perspectivas do BSC.
Sobre a utilização dos indicadores estratégicos, Kaplan e Norton, (1997, p. 25) afirmam que
A maneira de quantificar em metas mensuráveis nossa estratégia, nos pautando
pelas quatro perspectivas apresentadas, ocorre por meio de um conjunto de
indicadores-chave de desempenho. No entanto, estes indicadores não são um
simples instrumento de controle das ações a serem tomadas. Eles devem ser
estabelecidos de maneira a deixar clara a ligação entre as ações a serem
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implementadas e a estratégia do negócio, além de monitorarem o andamento da
estratégia. Eles servem essencialmente para articular a estratégia da empresa, para
comunicar esta estratégia e para ajudar a alinhar iniciativas individuais,
organizacionais e interdepartamentais, com a finalidade de alcançar uma meta
comum.
O grande diferencial do Balanced Scorecard em relação às outras ferramentas de gestão estratégica é a
identificação, de forma clara, que se faz das relações de causa e efeito, ou seja, entre os objetivos estratégicos
previamente traçados durante o planejamento, com suas diferentes perspectivas.
O projeto BSC de uma organização procura mostrar a descrição de sua estratégia e seus objetivos por
meio de indicadores selecionados de forma criteriosa ao longo do processo, de modo que tais indicadores
estejam ligados entre si por meio de relações de causa e efeito em cada perspectiva, desde a aprendizagem e
crescimento (a causa), até as finanças (o efeito), e assim, identificando sua influência no resultado final.
Estabelecer a relação causa e efeito entre desempenho e indicadores é um dos principais pontos
durante o desenvolvimento do BSC, uma vez que tais relações assumem um papel crucial no BSC.
Para MacDonald (2003, p. 33),
O BSC desempenha sua principal inovação quando utiliza indicadores que
precisam fazer parte de um sistema de comunicação, informação e aprendizado dos
colaboradores em todos os níveis hierárquicos da organização, realizando a
conexão entre a formulação e a implementação das estratégias já existentes na
organização, permitindo, assim, o equilíbrio, estabelecimento e divulgação de seus
objetivos estratégicos no planejamento e controle empresarial.
Para que o processo de construção do BSC fique completo, além do mapa-estratégico, das relações de
causa e efeito entre as perspectivas e levantamento de indicadores, é necessário alinhar as metas aos
indicadores, levando em conta o objetivo preestabelecido, para que, assim, seja possível perceber, de forma
clara e simples, o desenvolvimento da evolução da estratégia traçada.
A partir das metas, abre-se a possibilidade de levantar as principais iniciativas a serem tomadas para
que a evolução da estratégia seja mantida.
Carvalho (2006) afirma que as metas representam um nível de melhoria requerido para o alcance do
objetivo determinado dentro de dada perspectiva e estão diretamente relacionadas aos indicadores. As metas
funcionam como um vínculo entre os objetivos e os indivíduos da organização.
2 Aplicação do BSC no setor público
Na abordagem do BSC, no setor público, é importante salientar que, desde os primeiros passos do
planejamento traçado e mesmo durante todo o processo, existem algumas pequenas diferenças, especialmente,
porque as instituições privadas possuem fins lucrativos e as públicas, não. Assim, o processo de construção,
execução e monitoramento do BSC nas instituições públicas segue direções distintas daquelas trilhadas no setor
empresarial.
O BSC, como já citado em conceitos anteriores, é uma ferramenta já consolidada na iniciativa privada
e nas organizações com fins lucrativos. Assim, a perspectiva financeira é considerada como a última e de maior
importância para este tipo de organização. Esse entendimento, no entanto, não pode ser aplicado às instituições
sem fins lucrativos como ONGs e Governo ou órgãos públicos.
Sobre a utilização do BSC no setor público, Yonezawa et al. (2011, p. 5) afirmam:
Com a evolução expansiva desse novo método de gerenciamento do desempenho, o
setor público viu-se obrigado a aderir também, ainda que os focos sejam diferentes,
visto que o foco no setor privado é o lucro obtido e no setor público, por outro lado,
a satisfação do contribuinte é ou deveria ser o objetivo maior da administração
pública. Enquanto em empresas privadas as perspectivas juntam-se para formar a
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Visão e a Estratégia, nas governamentais as perspectivas são formadas e remetidas
à Missão de Governo.
Kaplan e Norton (2000, p. 59) sugerem que uma organização sem fins lucrativos coloque em igual
importância a perspectiva financeira e a do cliente, subordinadas estas à missão da organização. A Figura 3
apresenta este modelo de perspectivas do BSC para o setor público.
Figura 2 - Modelo de BSC para organizações sem fins lucrativos.
Fonte: Esquema sugerido por Kaplan e Norton (2000).
O BSC, quando aplicado em instituições públicas, possui algumas diferenças, uma vez que, se
compararmos entidades públicas e privadas, veremos que as mesmas possuem diversas diferenças em seus
objetivos, estratégias, planos financeiros, valores, público-alvo, resultados e prioridades.
No Quadro 1 são apresentadas as diferenças, apontadas por Arveson (2002), entre as estratégias
tipicamente encontradas nas organizações do setor privado e do setor público.
Quadro1 - Diferenças entre as estratégias do setor público e do setor privado, de acordo com
Arveson (2002).
A aplicação do BSC no setor público necessita que, durante o processo, a instituição desvincule suas
ambições estratégicas das prioridades e demandas governamentais. Partindo dos objetivos estratégicos, de
médio e longo prazo, as prioridades governamentais serão naturalmente identificadas, uma vez que elas
representarão algumas escolhas, em termos de objetivos estratégicos definidos ao longo do processo, e serão
operacionalizadas por meio de programas e projetos institucionais.
Pedro (2004, p. 94) afirma que
O excesso de leis e regulamentações leva o gestor público a garantir, acima de
qualquer coisa, o respeito a estes limites e, de outro, a escassez de recursos
financeiros é uma restrição séria. Porém, o sucesso de tais organizações não pode
ser medido pela precisão com que se mantém dentro desses limites legais, ou
mesmo se restringem seus gastos a níveis abaixo das quantias orçadas. A eventual
redução das despesas a um nível abaixo do limite orçamentário não constitui um
exemplo de sucesso se, para isso, a missão da organização ficar comprometida.
As decisões governamentais não podem ser regidas pelo improviso, pela pressão das necessidades e
pelas mudanças conjunturais. Cada vez mais, é papel do Estado definir rumos sustentáveis, de médio e longo
prazo, para atender às necessidades coletivas, buscando caminhos e oportunidades, aglutinando e coordenando
atores (MATIAS-PEREIRA, 2010).
Niven (2003, p. 16) sugere que
Nas instituições públicas, diferentemente das instituições privadas, o foco deixa de
se concentrar na perspectiva financeira, uma vez que ela representa uma limitação e
não um objetivo. Ela não é o foco das outras perspectivas, uma vez que nas
instituições públicas, os indicadores financeiros não demonstram se a organização
está cumprindo sua missão. O que indica é a perspectiva do cliente, que no caso das
instituições públicas, é a sociedade.
É notório que dentro das Instituições públicas, sem fins lucrativos, o BSC, mesmo tendo possibilitada
a sua utilização, deve ter sua construção, desenvolvimento e aplicação adaptados em todo o processo, de acordo
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com a realidade funcional da Instituição. Em se tratando do IF Goiano, por ser uma Instituição Educacional, o
processo deve ser traçado nos moldes daqueles encontrados nas instituições do gênero.
Tal adaptação se deve ao fato de que alguns conceitos do BSC não se aplicam por completo à
administração pública, devendo, assim, ser analisado todo o contexto institucional, além de órgãos
deliberativos, para que, não se ponha a estratégia a perder.
Felix R. Felix P.e Timoteo. (2011, p. 62) mostram que
O BSC não apresenta uma perspectiva que contemple as ações que são
desenvolvidas pelos diversos conselhos, câmaras, comitês e grupos de trabalho, dos
quais fazem parte os servidores que pertencem aos órgãos da administração pública
e que são designados para participação nesses grupos. Tais participações geram
ações que podem ocasionar impactos nos processos internos de cada órgão.
A inserção, no Balanced Scorecard, do objetivo abrangente das entidades não lucrativas ou dos órgãos
governamentais comunica com nitidez a missão de longo prazo da organização (KAPLAN; NORTON, 2000).
Rhoden e Henkin (2004, p. 42) afirmam que
Mesmo instituições sem fins lucrativos, podem fazer uso do BSC. Com isso,
ressaltam que as entidades do Terceiro Setor também podem beneficiar-se da
implantação de sistemas de medição de desempenho como o BSC, desde que
observadas as necessidades de adaptação do instrumento à instituição que o utiliza.
Para instituições do setor privado, a satisfação do cliente e sua fidelidade seriam a causa primária da
obtenção de bons resultados financeiros, no entanto, para instituições do setor público seria o principal objetivo
(RUAS, 2003).
Ellingson e Wambsganss (2001) consideram que
A avaliação dos gestores não deva estar apoiada apenas na conformidade
orçamentária, mas que os gestores devam ser avaliados com base nos resultados
relativos à missão da entidade e que esta deve ser restrita o suficiente para ser
alcançada, mas ampla o suficiente para que novos caminhos inovadores possam ser
encontrados, na busca do atendimento das necessidades dos seus constituintes.
3 Aplicação do BSC nas Instituições Federais de Ensino
Atualmente, as Instituições Federais de Ensino (IFE) possuem uma das estruturas mais complexas da
União em relação à sua gestão. Isso faz com que a maioria delas se depare com a necessidade de modelos de
gestão capazes de atender a todas as suas demandas, sejam elas internas, externas e até mesmo aquelas
provenientes da sociedade.
Cislaghi e Luz Filho (2006) afirmam que
Os gestores encontram enormes dificuldades, tais como uma legislação densa e
burocrática, um padrão salarial defasado, a impossibilidade de contratar ou demitir
ou, até mesmo, de estabelecer reconhecimento financeiro por melhoria no
desempenho dos funcionários, as restrições para o remanejamento de recursos de
uma rubrica para outra, além da complexidade desse tipo de organização e dos
aspectos culturais que sempre exercem influência na gestão da Instituição.
Nas IFE, a adoção de modelos de gestão tem sido, frequentemente, permeada por dificuldades
recorrentes, como, entre outros, a escassez de recursos e a estrutura administrativa engessada. Ao passo que
utilizam de recursos públicos, devem proceder dentro das legislações orçamentárias e das regulamentações
ditadas pelos órgãos de controle, deixando assim, muito restrita a autonomia administrativa dos seus gestores.
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As IFE têm como obstáculo o fato de que seus gastos devem ser sempre direcionados por orçamentos
específicos, sendo assim, o papel desempenhado pelas considerações e perspectivas financeiras poderá ser
favorável ou não, mas raramente será o objetivo básico, como nas instituições com fins lucrativos.
Para Pessoa (2000)
O desempenho de uma IFE não pode ser medido pela precisão com que se mantém
dentro de certos limites orçamentários, ou mesmo se restringe seus gastos a níveis
abaixo das quantias orçadas, pois a redução das despesas em relação ao orçamento
não constitui um exemplo de sucesso se a missão da organização ficar
comprometida. Consequentemente, o sucesso, no caso dessa instituição, deve ser
medido pelo grau de eficiência e eficácia com que atende às necessidades de seus
participantes.
Apesar desse cenário, a sociedade tem cobrado cada vez mais das IFE uma maior eficiência nos
processos de planejamento e execução de suas atividades e prestação de serviços. Tal cobrança tem sido
fundamental para que os processos de gestão das IFE se aproximassem dos modelos adotados e consolidados
no setor privado, como é o caso do BSC, que consegue adequar a estratégia traçada à mensuração de
desempenho das mesmas, permitindo durante seu processo, o envolvimento de diferentes partes da gestão, tais
como funcionários, professores, alunos, sociedade, etc.
Sobre a utilização do BSC em ambiente acadêmico, Silva (2009) afirma que
A aplicação do Balanced Scorecard ao ambiente acadêmico é de fácil adequação,
substituindo o “cliente” pelo “estudante”, e a interpretação acadêmica das outras
três perspectivas prevê um desenvolvimento equilibrado do Balanced Scorecard
para as Instituições de Ensino Superior.
Independentemente da organização, a implantação do BSC exige que a instituição tenha definidos de
forma clara sua missão, visão e objetivos estratégicos, pois a partir destes elementos serão definidos os
indicadores que mostrarão o alcance das estratégias. As IFE, por exigência dos órgãos reguladores, elaboram
seu planejamento estratégico, por meio do documento denominado de Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), no qual são apresentados, ainda que de uma forma genérica, as metas e objetivos da Instituição. Na
maioria das vezes, porém, a forma como os PDI são elaborados e redigidos não permite a mensuração do
desempenho institucional.
As IFE devem, obrigatoriamente, apresentar aos órgãos avaliadores, a cada cinco anos um novo PDI,
mostrando todas as suas diretrizes. Nos últimos anos, devido à modernização dos processos de gestão e,
consequentemente, ao aumento das cobranças por parte da sociedade, o PDI tem deixado de ser um mero
documento protocolar, tornando-se uma ferramenta estratégica de gestão institucional.
As demandas das IFE, atualmente, possuem prazos cada vez menores para que sejam atendidas. Essa
urgência costuma ocasionar aumentos substanciais nos custos operacionais, o que acaba sendo um grande
problema devido a frequente escassez dos recursos disponíveis. Diante dessa necessidade de urgência no
atendimento às suas demandas, as IFE vêm aprimorando a elaboração de seus documentos institucionais, como
o PDI, de um modo que, em apenas um documento, suas demandas institucionais e estratégicas sejam
apresentadas de forma mais clara e precisa, abrindo a possibilidade de vincular mecanismos de controle e
monitoramento das estratégias traçadas.
A intenção é de que, ao fazer um acompanhamento, possam ser identificadas, em tempo hábil,
eventuais mudanças nas ações, necessárias para o alcance de determinado objetivo previsto no PDI. Tais
mudanças podem ser forçadas por fatores internos ou externos, mas por meio de um mecanismo preciso de
monitoramento, elas podem ser assimiladas de forma a não interferirem, significativamente, na estratégia
previamente traçada.
Apesar do crescimento recente, a utilização do BSC nas IFE ainda é pequeno, porém, diversas
experiências já foram realizadas em vários Estados, algumas delas de forma bastante inovadora.
No caso de instituições públicas, Müller (2001) aponta para a necessidade de se considerar uma nova
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perspectiva, além das quatro já citadas anteriormente nesse mesmo capítulo. Trata-se da perspectiva social, pela
qual se deve levar em consideração o desenvolvimento social, econômico e cultural da região em que a
instituição está inserida.
Müller (2001), referindo-se às universidades, considera que
Na maioria das vezes, criadas com o objetivo de alavancar o desenvolvimento
social, econômico e cultural da sociedade macro regional e, portanto, proporcionar
a melhoria da qualidade de vida da população por ela impactada, o presente
trabalho propõe que o modelo receba o incremento da perspectiva social para sua
utilização na gestão desse tipo de instituição. Embora os interesses sociais estejam,
em parte, incluídos na perspectiva dos clientes, eles assumem uma importância
especial, e uma instituição educacional não pode deixar de se preocupar, também,
com a abrangência e a repercussão social de seus projetos.

A Figura 3 mostra o modelo de gestão BSC proposto por este autor, com inclusão da perspectiva
social.
Figura 3 - Balanced Scorecard para IES sem fins lucrativos, proposto por Müller (2001).
Pereira (2003) desenvolveu um modelo de utilização do BSC para a forma específica de gestão
estratégica voltada para IFE. Neste modelo, diferentemente de Kaplan e Norton (1997), o autor utilizou seis
perspectivas, assim denominadas e hierarquizadas: Educação (com foco nas avaliações realizadas pelo MEC),
Discentes/docentes, Financeira, Processos internos, Aprendizagem e crescimento e Impacto da instituição na
sociedade (contemplando o apoio à comunidade nas áreas de educação e inserção social).
Campos (1998) defende a adoção de sequências de etapas desde a estruturação, até a implementação,
de uma forma diferente daquela utilizada pelos criadores da metodologia.
Trata-se de modelos genéricos que podem ser adaptados às mais diversas organizações, respeitando a
individualidade e peculiaridades de cada uma delas, com seus próprios conceitos e estratégias. Em
departamentos de uma mesma organização é possível que adaptações sejam requeridas para se chegar a um
melhor resultado.
O Quadro 2 mostra o modelo genérico proposto por Campos.
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Figura 4 - Passos para implementação do BSC, segundo Campos (1998).
O IF Goiano usou como referência a proposta original de Kaplan e Norton, com a missão e visão no
topo da estrutura, mas com as devidas adaptações à realidade da Instituição. O modelo do IF Goiano se
aproxima, também, do sugerido por Müller, pois, dada a natureza da Instituição, a perspectiva social ganha
destaque, a ponto de substituir a perspectiva dos Clientes, uma vez que a Instituição entende promover o
desenvolvimento da sociedade é parte de sua missão institucional. A perspectiva originalmente nomeada de
Aprendizado e Crescimento foi adaptada para Pessoas e Infraestrutura, uma vez que dentro da Instituição, essa
perspectiva foca na qualificação e capacitação de sua equipe, além de constante desenvolvimento de
infraestrutura. A perspectiva financeira foi alterada para orçamento uma vez que ela se posiciona de modo que
possibilita a correta aplicação de recursos às perspectivas de processos internos e aprendizado, de modo que
garanta a implementação, execução e controle do planejamento estratégico traçado pela Instituição.
A Figura 5 mostra o modelo adotado pelo IF Goiano.
Figura 5 – Modelo de SBC adotado pelo IF Goiano.
Importante ressaltar que também foi utilizado como referência, a metodologia adotada no movimento
social “Todos pela Educação”, que resultou na formulação de metas estratégicas para o ensino em
universidades e escolas. O movimento tratou o BSC como uma ferramenta de inovação, utilizado-o conforme a
necessidade do crescimento das demandas educacionais e pedagógicas nas estratégias institucionais.
Conclusão
A consolidação institucional é tratada como um dos principais objetivos do IF Goiano, para isso,
entende-se que seja importante que haja clareza de propósitos, eficiência operacional, uma gestão transparente e
comunicação de resultados. Neste sentido, a abordagem do BSC, com as devidas alterações, se apresentou
como uma metodologia que pode contribuir de maneira efetiva para o monitoramento das metas institucionais.
No IF Goiano, o PDI foi elaborado de modo que permitisse que mecanismos de controle fossem
vinculados às estratégias traçadas. No processo de elaboração foi acordado que a estratégias deveriam ser
solidificadas de modo em que os ciclos de cada gestão não viessem a interferir naquilo que foi traçado
anteriormente. Isso se deve ao fato de que, em diversos casos, as alternâncias políticas na organização fazem
com que as estratégias de maior prazo sejam substancialmente comprometidas. A Instituição propõe que a
estratégia deve estar na pauta de discussão de quem lidera a organização e não apenas ser lembrada no início de
uma nova gestão. A intenção é tornar os instrumentos gerenciais um marco na continuidade de propostas
relevantes para a organização em gestões subsequentes.
O IF Goiano procurou estabelecer sua filosofia de trabalho, referenciais estratégicos, metas, objetivos,
diretrizes pedagógicas, estrutura organizacional e todas as suas atividades acadêmicas, presentes e futuras, de
modo que pudesse melhorar a comunicação com as partes interessadas, no intuito de se desenvolver
institucionalmente.
O BSC, conforme mostrado, busca traduzir a estratégia traçada no PDI em direção à visão, com base
nos objetivos operacionais, por meio de um conjunto equilibrado de perspectivas, permitindo, assim, a obtenção
de resultados concretos, por meio da adoção de mecanismos que aumentem as possibilidades de eficiência na
execução da estratégia. O IF Goiano, ao atrelar o PDI às estratégias da BSC, terá a possibilidade de, além de
formular uma boa estratégia, realizar, também, sua gestão de modo a medir o desempenho, verificar a
implementação, corrigir rumos e aprender com os resultados alcançados.
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ANALISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO,
DAS COMPETÊNCIAS E DO CURRÍCULO ESCOLAR
Francimar Alves Ximenes*
Wilda Soares Lemos**
Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre temas que circundam a
capacitação profissional de um técnico em agropecuária. Para tanto, é necessário entender como eram as
relações de trabalho nas economias primitivas, onde a profissionalização era feita de forma artesanal.
Com o advento da reestruturação produtiva e, consequentemente, com o incremento de uma nova visão
capitalista no mundo produtivo, surgiu a necessidade de uma educação formal e institucional, para
fornecer uma mão de obra qualificada ao mercado de trabalho, cada vez mais exigente. Neste sentido,
o estudo de algumas abordagens sobre temas relevantes apresentou uma nova identidade para a
formação profissional nas escolas profissionalizantes. Dentre esses temas, sobressai a legislação da educação
profissional, bem como o universo das competências e a possibilidade de se construir um currículo escolar mais
flexível e dinâmico na formação do técnico em agropecuária.
Palavras chaves: educação profissional. Legislação. Competências. Currículo escolar.
* Graduado em Pedagogia – Licenciatura Plena e Licenciatura em Ciências Biológicas. Especialista em
Botânica.
Mestrando em Desenvolvimento Regional pela Faculdade Alves Faria (ALFA).
** Wilda Soares Lemos – Doutora em Ciência da Informação pela UNB, Mestre em Gestão do Conhecimento e
Tecnologia da Informação pela UCB, Especialista em Redes de Computadores pela UFG, Graduada em
Administração de Empresas pela UCG. Graduada em Processamento de Dados pela UFMG. 2
Introdução

O objetivo deste artigo é abordar temas que estão contribuindo para a busca de
uma nova identidade para a formação profissional dos trabalhadores que procuram
conquistar seu espaço num competitivo mercado de trabalho cada vez mais exigente
nas suas atividades laborais.
Diante das

profundas

transformações

ocorridas

no mundo

produtivo,

principalmente no que se refere à globalização da economia, com uma nova roupagem do
capitalismo, surge a necessidade de mudança de posturas pedagógicas e administrativas das
instituições de ensino que ofertam formação profissional para a população. Essas
mudanças exigem comportamentos e ações diferenciadas tanto dos profissionais da
educação (gestores e docentes), como também dos discentes que devem estar conectados
com as novas exigências do mundo produtivo.
Se

analisarmos

criteriosamente

as

propostas

pedagógicas

de

nossas

instituições de ensino, logo percebemos que estas propostas procuram atender, em seus
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modelos curriculares, demandas

de

trabalho

fundamentadas

nas

bases

do

taylorismo/fordista, onde definem suas metas de aprendizagem em divisão de tarefas
que levam a uma formação puramente tecnicista.
A importância do tema deste artigo está explícito, por meio de uma fundamentação
teórica, no compromisso que as instituições de ensino devem assumir com relação à
elaboração de novas propostas pedagógicas que contemplem as exigências de um
novo mercado de trabalho inserido numa economia globalizada e com avanços tecnológicos,
sociais e culturais cada vez mais presentes na formação integral do cidadão.
Os temas abordados procuram enfatizar a necessidade de se formar um
cidadão compromissado e antenado com as novas demandas do processo produtivo, mas ao
mesmo tempo, comprometido com o seu bem estar e da sociedade como um todo,
observando os princípios éticos, morais e sociais que são imprescindíveis para a formação
profissional de qualquer cidadão.
1 Metodologia
Foi realizada uma revisão de literatura em livros e alguns artigos científicos.
Este artigo

foi

desenvolvido

metodologicamente,

utilizando

as

literaturas

que

abordassem temas como: relação trabalho-escola nas economias primitivas, legislação da
educação profissional, competências

na

visão

educacional

e

a

flexibilização

do

currículo escolar como uma ferramenta de proporcionar uma nova formação profissional
para o trabalhador. Através das leituras, foram elaborados textos com citações e diálogo
com os autores, contrapondo ou concordando com seus pontos de vista. Foram também
feitas algumas leituras sugestivas em artigos científicos, com o objetivo de dar embasamento
na construção do texto.
2 Discussão
A relação entre escola e trabalho é relativamente recente, pois durante muito tempo,
no período pré-industrial, os saberes laborais eram transmitidos de geração em geração por
seus antepassados, de forma artesanal e primitiva. Neste contexto, Manfredi (2002, p.
37) afirma que:
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Nas economias primitivas de subsistências, os meios de produção e os instrumentos
de trabalho são rudimentares, assim como as técnicas para sua elaboração. Por esse
motivo, tais meios e instrumentos encontram-se à disposição de todos e as técnicas
são dominadas por qualquer um que queira ter acesso a elas, independentemente de
escolaridade ou de disponibilidade de meio financeiro.

Sobre a necessidade de expansão da educação formal, o autor ainda afirma que
durante muito tempo a aprendizagem informal era a única escola disponível para a população
de baixa renda. Com a industrialização, surgiu a necessidade de institucionalizar o ensino
profissional para uma efetiva inserção do cidadão no mercado de trabalho, pois “são
inúmeros os estudos e as discussões teórico-práticas acerca dos novos requisitos
educacionais e de escolarização que estariam sendo demandados pelas transformações
técnico-organizacionais em curso” (MANFREDI, 2002, p. 56).
Ao mesmo tempo que se busca, no espaço da Escola, uma educação formal, os
saberes populares,

ricos

em

técnicas

e

práticas

laborais,

jamais

devem

ser

desconsiderados na formação de qualquer profissional, pois é nessa ótica que diminuiremos
a distância que há entre os saberes populares e os saberes científicos.
Falando-se ainda das inevitáveis e constantes mudanças no mundo produtivo,
Calderón (2000, p. 7) afirma que Vivemos nos dias atuais um tempo de mudanças de
amplitude global. O advento de novas tecnologias, novos mercados e novas formas de gestão
neste final de século, gerou a necessidade de se intensificar a busca de novos conhecimentos
e habilidades por parte dos países, empresas e indivíduos, a fim de garantirem seus espaços
na sociedade do futuro.
Por muitas décadas, o adestramento para o trabalho era a única forma de promover
o jovem à “educação”, pois a maioria deles não chegavam a concluir o ensino
fundamental, ingressando de forma precoce no mundo do trabalho. Mas o cenário era novo,
exigia mais conhecimento para evitar a exclusão social.
Esse tipo de educação não tem mais sentido no novo cenário produtivo e,
especialmente, nas novas condições de vida em sociedade tocadas pela urbanização,
revolução informacional, avanços tecnológicos e com imensas oportunidades culturais,
sociais e de relações – nem sempre disponíveis a jovens que não dominem os códigos da
modernidade e as chaves para a inclusão social (CALDERÓN, 2000, p. 26).
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Embora a Instituição de Ensino seja uma agente de transformação social na
inserção dos jovens e adultos no mercado de trabalho, não é ela que é responsável por gerar
empregos e novas ocupações profissionais. A grande mola propulsora na geração de
empregos, e novas profissões é a evolução da indústria e do comércio dentro de um sistema
capitalista cada vez mais inovador na reestruturação produtiva e técnico-organizacional, bem
como o surgimento de novas tecnologias.
Nesse aspecto, Manfredi (2002, p. 37) diz que: A Educação Profissional, enquanto
prática social, é uma realidade condicionada, determinada e não condicionante de qualidade
social para o trabalho e para o emprego.

Com isso, não se quer dizer que haja uma correlação entre as necessidades e as
transformações em curso no mundo do trabalho, com a emergência de novos requisitos
educacionais e a importância da escola. Contudo, as relações entre as escolas e
trabalho dão-se num contexto histórico de movimentos contraditórios, pois, ao mesmo
tempo que convivemos com grandes transformações no campo da tecnologia, da ciências,
das formas de comunicação, convivemos também com o aumento do desemprego, da
diversificação das especializações, com a redução das oportunidades de emprego estável,
com o aumento do emprego por conta própria, temporário,

--- enfim, um movimento de

ressignificação da importância da educação e da escola, associado a um movimento de
redução do emprego formal e de requalificação do trabalho assalariado.
A grande realidade é que nesse novo cenário do mundo produtivo, há uma
enorme necessidade de mão-de-obra cada vez mais qualificada, que atenda a demanda
desse novo mercado. É aí que a instituição de ensino deve cumprir o seu papel, tanto
educacional, como social, preparando o jovem para enfrentar os novos desafios que surgem a
cada dia e que se renovam a todo instante, não somente nos afazeres de suas atividades
técnicas, mas também nas competências e habilidades na gestão dos conhecimentos.
Acerca da relação escola e trabalho, o autor ainda afirma que se atualmente
as instituições de ensino profissionalizante tem como missão social formar os jovens
para a inserção no mercado de trabalho, antigamente esta missão institucional contemplava
apenas as classes sociais mais elevadas que eram preparadas para comandar, ter poder
e ditar as regras do meio social.
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Com o advento das grandes transformações técnico-organizacionais dentro dos
setores produtivos da economia local e mundial, surgem novos conceitos para ampliar a
formação profissional do trabalhador, como é o caso das “competências”, ou seja, uma nova
perspectiva para incrementar a proposta pedagógica dos currículos dos cursos técnicos.
Segundo Fleury e Fleury (2001), o conceito de competência não é recente, mas
ganhou uma maior importância em decorrência de fatores como os processos de
reestruturação

produtiva

em

curso,

a

imprevisibilidades das situações econômicas,

intensificação

das

organizacionais

e

descontinuidades
de

mercado

e

e
as

sensíveis mudanças nas características do mercado de trabalho, resultantes em especial,
dos processos de globalização.
Com a globalização econômica, que pode ser entendida como uma troca de
informações e experiências profissionais dentro da reestruturação do mundo produtivo
e inevitavelmente com a influência de várias culturas econômicas, as competências
podem contribuir para que um novo perfil profissional seja construído também na
subjetividade e não somente na formação puramente tecnicista.
Conforme publicação do MEC-SETEC, o conceito de competência surge
com a intenção de proporcionar uma nova orientação pedagógica aos currículos,
voltados, não somente em conteúdos dispostos em grades de disciplinas, mas com o foco
principal para as necessidades do mundo contemporâneo e futuro (BRASIL, 2008).
Ficou evidente nas discussões anteriores, a necessidade da Escola repensar sua
postura de agir pedagogicamente na formação de seus alunos, pois a tão falada
reestruturação do mundo produtivo exige que os currículos dos cursos técnicos, que é o
foco deste trabalho, sejam reavaliados e reinventados quanto a sua estrutura de
disciplinas e suas práticas pedagógicas.
Para Eyng (2007), o currículo escolar não se trata simplesmente de conjunto
disciplinas, aglomerado de conteúdos, relação de objetivos ou atividades de ensinoaprendizagem. O currículo é tudo isso em interação com os sujeitos sociais e históricos que
nele projetam seus anseios e interesses e lhe dão vida e significado.
Outra discussão a cerca do currículo escolar, e a permissão de uma flexibilização
desse currículo que possa acompanhar as constantes e variadas transformações que
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emergem no mundo produtivo é tratada por Macedo (2004),
Pensar na implantação de novas alternativas de organização curricular envolve
discussões a respeito dos mecanismos e das práticas novas que vamos criar e lutar para ver
em funcionamento nas escolas nas quais atuamos, no que se refere às suas formas de
organização institucional e pedagógica mais ampla, entendendo que as nossas práticas
curriculares se constituem não apenas a partir da proposta de conteúdos a ensinar, mas
também de todos os demais aspectos de nossa realidade escolar. Estaremos, com

isso,

criando um novo ambiente escolar, necessário à
efetivação, na prática cotidiana de novas propostas curriculares a serem

formuladas

coletivamente (MACEDO, 2004, p. 60)
Dessa forma, podemos entender que as competências podem emergir de uma
junção de vários saberes, populares ou científicos, que se entrelaçam e se completam com o
objetivo de promover a formação integral do cidadão.
Conforme Brasil (2009), as inovações científicas e tecnológicas representadas
pelas máquinas e insumos agrícolas importados, fizeram com que as lavouras
mecanizadas substituíssem o homem pela máquina. Portanto, em relação às atividades
agrícolas no país, é inegável a necessidade da Instituição de Ensino, que oferta educação
profissional, trazer para si a responsabilidade de transformar sua proposta pedagógica,
propiciando uma flexibilização curricular nos cursos técnicos em agropecuária, no
sentido de contemplar as inovações científicas e tecnológicas que ocorrem no setor
produtivo. Conclui-se que,
[...] existem pelo menos dois modelos distintos de produção agrícola. Um deles,
constituído por pequenos produtores ligados à atividade agropecuária familiar
individual ou organizada pelo associativismo, e o modelo oposto a esse que é o da
exploração agropecuária, classificada como o modelo do grande capital presente
tanto na agricultura como na pecuária. Essa modalidade de produção agropecuária
absorveu, por muito tempo, um número expressivo de técnicos agrícolas, tendo sido essa
uma das razões que influenciaram a adoção do modelo atual de ensino agrícola (BRASIL,
2009, p.12).

Os direitos do cidadão de ter acesso ao ensino profissionalizante nas
instituições públicas ou privadas estão garantidos pela Constituição Federativa do
Brasil, em Leis e Decretos Federais, conforme se pode destacar:
A Constituição Federal/88 em seu art. 205 afirma que a educação, direito de todos e
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dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
O Decreto Federal n. 2.406/97, em seu artigo 1º traz que os Centros de
Educação Tecnológica, públicos ou privados, têm por finalidade formar e qualificar
profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da
economia, e realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos
e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, oferecendo
mecanismos para a educação continuada (BRASIL, 1997).
O Decreto Federal n. 2.208/97, em seu artigo 1º - define assim os objetivos
da Educação Profissional: I) promover a transição entre a escola e o mundo do
trabalho, capacitando jovens e adultos, com

conhecimentos

e habilidades

gerais

e

específicas para o exercício de atividades produtivas;
II) proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades
específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e de
pós-graduação (BRASIL, 1997).
Refletindo sobre o verdadeiro papel social que os Institutos Federais de Educação se
propõem a cumprir perante a formação profissional do cidadão, Pacheco (2010, p. 24) aponta
que:
O que está posto para os Institutos Federais é a formação de cidadãos como
agentes políticos capazes de ultrapassar obstáculos, pensar a agir em favor de
transformações políticas, econômicas e sociais imprescindíveis para a construção de um
outro mundo possível.
Silva (2009) por sua vez diz que, os Institutos Federais de Educação, criados pela
Lei Federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008, tem como foco a promoção da justiça
social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão social, bem como
à busca de soluções técnicas e geração de novas tecnologias. Esses institutos devem
responder, de forma ágil e eficaz, às demandas crescentes por formação profissional,
por difusão de conhecimentos científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais.
Quando se fala em arranjos produtivos locais, devemos vislumbrar a necessidade da
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Instituição de Ensino estar bem antenada com os indicadores que promovem o
desenvolvimento local e regional, deixando seu aprendiz o mais capacitado possível
para enfrentar os novos desafios do mercado de trabalho.
E ainda neste sentido, Pacheco (2010, p. 18) afirma que É necessário um diálogo
vivo e próximo dessas Instituições coma realidade local e regional, buscando a compreensão
de seus aspectos essenciais, ou seja, do que existe de universal nessa realidade. Há de se
considerar que local e universal não existem como antítese, não expressam necessariamente
oposição de idéias, um não existe em detrimento do outro, mas por vezes se justapõe,
permeiam-se, complementam-se e separam-se.
Em relação ao compromisso social dos Institutos Federais com a sociedade,
Pacheco (2010, p.25) alerta para que “os Institutos Federais, na construção de sua proposta
pedagógica, façam-no com a propriedade que a sociedade está a exigir e se transformem em
instrumentos sintonizados com as demandas sociais, econômicas e culturais”.
Ainda sobre a formação profissional, Silva (2009, p. 10) foca na formação
continuada, mas respeita a experiência de cada um quando afirma que “os Institutos
Federais devem possibilitar aos trabalhadores a formação continuada ao longo da vida,
reconhecendo competências profissionais e saberes adquiridos informalmente em suas
vivências, conjugando-os com aqueles presentes nos currículos formais”.
Dessa forma, o Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde tem
contribuído de maneira bastante eficaz para o desenvolvimento econômico, social e cultural
da cidade de Rio Verde e região, por meio da oferta de um ensino gratuito e de qualidade,
sempre conectado com as inovações tecnológicas do mundo produtivo, atendendo à
crescente demanda de mão-de-obra qualificada das empresas locais. Nesse sentido, Pacheco
(2010, p. 18) endossa:
Atuar em favor do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da
cidadania constitui uma das finalidades dos Institutos Federais. Para tanto, é necessário
um diálogo vivo e próximo dessas instituições com a realidade local e regional, buscando a
compreensão de seus aspectos essenciais, ou seja, do que existe de universal nessa realidade.
Segundo Manfredi (2002), nos anos 90, em virtude das transformações geradas
pelos processos de reestruturação da economia, em âmbito mundial, dos processos de
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reestruturação produtiva e organizacional, bem como da universalização da informática e de
outros meios eletrônicos de comunicação e de produção da informação, gestaram-se
novas necessidades educacionais, tanto no mundo do trabalho como no campo dos direitos
sociais e civis.
Silva (2009, p. 9) apresenta cinco diretrizes que devem ser adotadas nos
projetos pedagógicos dos Institutos Federais de Educação, visando o cumprimento da missão
para que foram criados,
- a compreensão de que o conhecimento deve ser tratado em completude, nas
diferentes dimensões da vida humana, integrando ciência, tecnologia, cultura e
conhecimentos específicos, na perspectiva de ultrapassar o rígido limite traçado pelas
disciplinas convencionais;
- o reconhecimento da procedência da formação humana e cidadã, sem a
qual a qualificação para o exercício profissional não promove transformações significativas
para o trabalhador e para o desenvolvimento social;
- a necessidade de assegurar aos sujeitos as condições de interpretar a sociedade e
exercer sua cidadania, na perspectiva de uma país fundado na justiça, na equidade e na
solidariedade;
- a sintonia dos currículos com as demandas sociais, econômicas e culturais locais,
permeando-os das questões de diversidade cultural e de preservação ambiental, pautada
na ética de responsabilidade e do cuidado;
- o reconhecimento do trabalho como experiência humana primeira, organizadora do
processo educativo.
Assim, concebe-se a Educação Profissional como aquela que prepara um
cidadão competente e crítico para todo o ambiente em que vive e não só para o trabalho em
si. É uma educação que prepara para a vida, para tomar decisões, integrar conhecimentos.
Prepara para agir e não só para reagir, planejar e não apenas executar, para ter competência
no trabalho e diante da vida como um todo.
Moll (2010, p.53) confirma que “a profissionalização não se limita à
dimensão técnico-operacional

dos

processos

de

trabalho,

mas

se

centra

nos

fundamentos científico-tecnológicos, sócio históricos e culturais da produção moderna em
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geral e da área profissional em particular”.
Devemos concordar com o que foi dito acima, pois o mercado de trabalho, na
seleção de seus empregados, está priorizando muito as capacidades de relações
interpessoais, liderança e ética profissional, assim como a formação técnica recebida
na instituição de ensino.
Golemam (1999) salienta que é necessário projetar uma escola com foco na mente e
também no coração, que ensina: autocontrole, empatia e a arte de ouvir, de resolver conflitos,
de cooperar. Pois é importante exercer controle sobre a sua vida emocional, para se
concentrar no trabalho e não perder a capacidade de pensar com clareza.
A cerca desse assunto, Nascimento (2006, p. 11) diz que disso se queixa
amargamente o mercado de trabalho: Hoje, mais do que nunca, não basta conhecimento técnico; é
preciso fazer com que as coisas aconteçam e com que funcionem da melhor forma possível, com
a melhor disposição, motivação, entusiasmo e comprometimento que puderem ter.

Dessa forma, a respeito da qualidade do perfil de formação do técnico, Nascimento
(2006) ressalta que talvez tenhamos bons técnicos e profissionais competentes, para os
antigos
padrões de competência, mas para os exigentes padrões do mundo globalizado de hoje, será
mais difícil.
Conforme Laval (2004), a profissionalização dos estudos é uma dimensão sem
dúvida incontornável em nossa sociedade. A escola prepara para o ofício e o sucesso
escolar. O imperativo da profissionalização da escola pode-se apoiar em uma angústia social
massiva, em um período de desemprego crescente. O autor afirma ainda que um dos
argumentos mais frequentes repetidos pelos “realistas” para “aproximar a escola e a
empresa” foi, ao longo dos anos 1980, a alta taxa de desemprego dos jovens, pois segundo os
estudos estatísticos, o risco do desemprego cresce efetivamente quando não se é ou é pouco
diplomado.
É necessário que o jovem busque sua qualificação profissional através das
instituições que são credenciadas e preparadas para tal missão. E no cumprimento
dessa missão, as instituições devem aproximar-se das empresas que contratam esses jovens
com o objetivo de construir um currículo escolar mais sintonizado com o novo mercado de
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trabalho.
Segundo Cunha (2005), após a vigência da lei 5.692, de 11 de agosto de
1971, o ensino secundário, normal, técnico industrial, técnico comercial e agrotécnico,
passaram a constituir ramos únicos, com todas as escolas, oferecendo cursos
profissionais – então chamados de profissionalizantes – destinados a formar técnicos e
auxiliares técnicos para todas as atividades econômicas.
Levando em consideração que a ênfase deste trabalho de estudar a
capacitação dos alunos formados no curso técnico em agropecuária, visando sua
absorção no mercado de trabalho, levantamos os fatores que caracterizam a formação do
técnico em agropecuária, não somente visando à formação puramente técnica, mas também à
formação do cidadão como um todo. Destaca-se ainda, o grande desafio da educação
profissional, no que diz respeito à responsabilidade social com os sujeitos formados e com a
sociedade em geral.
Pensando a Educação Profissional, não somente como um acesso ao
assistencialismo com o intuito de atender às demandas do mercado de trabalho, certifica-se
que
A educação profissional não é mais concebida como um simples instrumento
de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado. Ela é
concebida, agora, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às
conquistas científicas e tecnológicas da sociedade, que tanto modificam suas vidas e seus
ambientes de trabalho. Para tanto, impõe-se a superação do enfoque tradicional da
educação profissional encarada apenas como preparação para a

execução

de

um

determinado conjunto de tarefas, em um posto de trabalho determinado. (BRASIL,
2008, p. 352).
Dessa forma, refere-se ao poder da educação profissional de contribuir com o
aumento da capacidade de (re)inserção social, laboral e política dos seus formandos; com a
extensão de ofertas que contribuam com a formação integral dos coletivos que procuram a
escola pública de educação profissional para que esses sujeitos possam atuar, de forma
competente e ética, como agentes de mudanças orientadas à satisfação das necessidades
coletivas, notadamente as das classes trabalhadoras (BRASIL, 2008).
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Considerações Finais
Ao iniciarmos a produção deste artigo, logo percebemos que os conceitos
pré-estabelecidos para a sua elaboração, em muitos momentos se completam e se interagem
na escrita, pois todos têm como foco principal a formação integral do cidadão e não
puramente tecnicista.
Em contrapartida, devemos fazer uma leitura crítica dos conceitos abordados
neste artigo, pois, apesar de se tratarem de assuntos já discutidos exaustivamente no
ambiente escolar, ainda há uma grande resistência de abordagem dos mesmos nas
instituições

de ensino, pois exigem delas uma mudança de postura, pedagógica e

administrativa, que pode levar décadas e décadas para se obterem resultados positivos.
É preciso, também, que se façam incessantes discussões sobre essas questões de
ordem legal (legislação) e de ordem educacional (competências e currículos escolares),
que tanto incomodam essas instituições, pois as mudanças no setor produtivo ocorrem
quase que na velocidade da luz e, muitas vezes, de forma fria e calculista.
É inevitável que, principalmente, as escolas públicas profissionalizantes, cumpram
seu papel social, ou seja, a inserção do jovem trabalhador no mercado de trabalho cada vez
mais competitivo,

ofertando-lhe

uma

formação

profissional

de

boa

qualidade,

sintonizada e comprometida com a formação integral desse trabalhador.
O novo cenário desenhado na formação profissional do trabalhador é norteado
pela qualidade e competitividade, que são palavras de ordem na reestruturação
produtiva

e capitalista de uma economia globalizada. Deve surgir, então, um novo

trabalhador que tenha capacidades intelectuais, tais como: desenvoltura na comunicação,
tanto em língua materna, como em língua estrangeira; autonomia para resolver problemas
previsíveis e imprevisíveis, com uma certa dose de criatividade e finalmente, um
comprometimento moral com os preceitos que regem a ética e a moralidade dentro de
qualquer organização que prima pela excelência do atendimento ao cliente, seja ela pública
ou privada.
Portanto, é necessário que se analise criteriosamente o tipo de formação profissional
que estamos ofertando em nossas instituições de ensino. Se realmente estamos
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cumprindo nosso papel social, se estamos comprometidos com os impactos sociais e com as
incertezas impostas pelas novas demandas produtivas ou se estamos apenas formando
robôs para desempenhar atividades puramente técnicas, sem se preocupar com uma
formação mais humanizada.
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UMA ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS AGÊNCIAS E DO CRÉDITO
Lorena Silva Brandão 1
Fernando Negret Fernandez 2
1 Mestranda em Desenvolvimento Regional pela Faculdade Alves Faria, email: lorena_pan@hotmail.com.
2 Doutor em Economia Regional, professor e pesquisador da Faculdade Alves Faria, email:
fenegret@uol.com.br. 2
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a localização das agências bancárias e do crédito no estado de
Goiás. O trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e documental, sendo que as principais
informações analisadas foram obtidas no Banco Central do Brasil, por meio da Estatística Bancária por
Município (ESTBAN). A análise de dados é feita de maneira comparativa e também por meio do Quociente
de Localização, que verifica o nível de concentração relativa do mercado de crédito nos municípios em
relação ao mercado total do estado de Goiás. Os resultados mostram uma lógica de localização concentrada e
atrelada ao nível de atividade econômica dos municípios.
Palavras-chave: Agências bancárias. Crédito. Localização.
Abstract: This article discusses the location of the bank agencies and credit in Goias. The paper was developed
by bibliographic and document research, and its basic information were obtained by means of data from
Banking Statistics by Country, a Central Bank of Brazil work. The data analysis is made by using a method
called “Quotient Location”, which verifies the level of relative concentration on the credit market, looking
from the municipalities to the state. The results shows that financial activities are concentrate and linked to
the economic activity of the municipalities.
Keywords: Bank agencies. Credit. Location.

Introdução
A partir de um cenário de concentração do mercado bancário no Brasil, se realizou a
presente pesquisa sobre a localização bancária em Goiás. Neste estudo, o mercado bancário é
analisado sob dois aspectos específicos: as agências bancários e o crédito, sempre sob
a perspectiva de sua localização.
As agências são os estabelecimentos bancários destinados ao atendimento de
clientes e usuários, neste trabalho os correspondentes bancários e cooperativas de
crédito

são desconsiderados. O crédito bancário é entendido como o saldo total das

operações de crédito dos bancos no dia 31 de dezembro de cada ano analisado. O Banco
Central do Brasil, em sua base de dados estatística, utiliza a expressão "operações de
crédito", no entanto, na pesquisa, trataremos como "crédito bancário" ou "saldo de operações
de crédito".
O universo da pesquisa compreende municípios do estado de Goiás. Os dados
analisados são as agências e o crédito, representando o mercado bancário; a população e o
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Produto Interno Bruto (PIB), nos anos de 2001 e 2011. O trabalho foi desenvolvido por meio
de pesquisa bibliográfica e documental. A metodologia de análise permite verificar como
está distribuído o mercado bancário, assim como a existência de concentração.
Além desta introdução, o trabalho está dividido em três seções e as
considerações finais. A primeira seção faz uma contextualização sobre a estrutura da
atividade produtiva e o desenvolvimento regional desigual em Goiás. Na seção 2 são
abordados os aspectos conceituais sobre mercado bancário e operações de crédito e
definidos os procedimentos metodológicos. Na terceira seção, os resultados da pesquisa
documental são apresentados e ilustrados em mapas. Os resultados mostram uma
localização concentrada, em que os municípios com maior número de agências e
crédito bancário encontram-se na região metropolitana de Goiânia, Anápolis e em Rio
Verde, locais de maior desenvolvimento e dinâmica econômica do estado.
1 Estrutura da atividade produtiva e desenvolvimento regional desigual em Goiás
O processo de ocupação do Centro-Oeste e, por consequência, de Goiás começou no
fim do século XVII de maneira descontínua, motivado especialmente pela iniciativa privada
em busca de apropriação dos recursos naturais, principalmente o ouro. Somente a partir da
década de 1930 se observa o interesse e atuação do Estado na ocupação da região. Galindo e
Santos (1995) destacam que a "Marcha para o Oeste" configurou-se como alternativa para o
desemprego e estagnação econômica.
Em resumo, dinâmica econômica instalada em Goiás, baseada na produção de
produtos primários de baixo custo, contribuíram para financiar o desenvolvimento
urbano-industrial, ainda incipiente, no Sudeste. Ao fornecer produtos agropastoris,
principalmente cereais e carnes, destinados ao abastecimento dos centros urbanos e das
indústrias, Goiás se aproximou do centro hegemônico do país. Já a indústria goiana,
quando se desenvolveu, esteve mais voltada para a transformação e beneficiamento dos
produtos primários. Graças a essas peculiaridades, Oliveira (1989) considera a região
Centro–Oeste como uma ‘criação’ do Sudeste.
Com base neste entendimento do Centro-Oeste como ‘criação’ do Sudeste, a idéia
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de dualidade entre centro e periferia, moderno e atrasado, deixa de ser essencial para
a explicação das desigualdades regionais. Goiás inseriu-se na divisão inter-regional do
trabalho como exportador de gado, produtor e exportador de gêneros alimentícios e
importador de manufaturas. Deste modo, ao especializar-se cada vez mais e ampliar
sua inserção na economia, o estado não pode ser definido como região periférica, ao
contrário, deve ser visto como espaço econômico integrado à divisão inter-regional do
trabalho e articulado ao processo de reprodução do capital (BORGES, 2000).
No entanto, as regiões do estado contribuíram de formas distintas para a articulação
da economia

goiana

à

divisão

inter-regional

do

trabalho.

De

acordo

com

a

caracterização das regiões do estado apresentada por Estevam (2004) e descrita
resumidamente a seguir, percebe-se que o início da integração goiana a economia nacional
também foi caracterizada pela concentração produtiva em áreas geograficamente mais
favorecidas. Neste sentido, estas áreas são aquelas localizadas no centro-sul do estado, dado
maior proximidade com os estados do Sudeste.
A história da integração goiana ao Sudeste está relacionada com a história da
implantação da estrada de ferro no Sudeste goiano, já que esta tornou-se o principal meio de
ligação entre Goiás e os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O
prolongamento dos trilhos permitiu o surgimento de centros urbanos e início da produção de
alimentos.
O Sul de Goiás recebeu influências econômicas do Triangulo Mineiro, interior de
São Paulo e do eixo comercial Goiânia-Anápolis. O Sudoeste goiano, de maneira
semelhante, diante da fertilidade de suas terras e da proximidade com São Paulo,
diversificou sua economia, sendo atualmente um dos pólos mais avançados do estado
no que se refere à produção agropecuária e agroindustrial. Já área central do estado
destacou-se por sua concentração agropecuária, por ser a área de maior aglomeração urbana
de Goiás e por sua arrecadação.
A

região

do

entorno

de

Brasília

desenvolveu

o

setor

de

serviços,

principalmente as atividades comerciais, graças a sua proximidade à capital federal. Já o
Noroeste, o Norte e Nordeste possuem menos potencialidades agrícolas, são regiões
mais pobres e pouco integradas à economia do centro-sul de Goiás. Em termos de
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agricultura, a região não passou pela modernização experimentada no centro-sul do estado,
sendo sua agroindústria incipiente e baseada nos moldes de produção familiar com poucos
excedentes comerciais.
Diante da caracterização das regiões de Goiás, é possível afirmar que as articulações
do estado com São Paulo aprofundaram-se a partir da própria dinâmica do desenvolvimento
brasileiro. A historicidade também permite a percepção de que o cenário de
concentração produtiva no Brasil é possível de ser projetado para Goiás. Segundo Estevam
(2004, p.229), “a modernização em Goiás foi de caráter parcial concentrando-se em poucos
produtos, em selecionados produtores e esteve geograficamente localizada no centro-sul do estado.”

Conhecendo

as

desigualdades

produtivas

regionais

e

as

consequentes

distorções territoriais, um segundo aspecto que merece destaque é a especialização da
economia goiana na produção de bens primários demandados pela região Sudeste. A
expansão da fronteira agrícola propiciou o incremento da produção agropecuária no
estado. Em seguida, com a modernização da agricultura, o setor industrial de Goiás
começou a se desenvolver e contribuiu para aprofundar a especialização do estado na
transformação de produtos alimentares, beneficiamento de matérias-primas produzidas
na região e insumos para as atividades agropecuárias. (BORGES, 2000).
Os fatos históricos mostram o desenvolvimento de atividades produtivas
concentradas em poucas regiões do estado. A proximidade ao Sudeste do país facilitou a
chegada da estrada de ferro no Sudoeste de Goiás, aliado a isso, a construção de Goiânia e
Brasília favoreceram para que o estado apresentasse polos econômicos com diferentes
poder de atração de investimentos.
Segundo o perfil dos municípios divulgado pelo Instituto Mauro Borges (2012) ,
com informações do período de 2002 a 2009, 70,3% do PIB do estado e 58,5% da população
está concentrado em 21 municípios caracterizados como "economias de elevado porte".
Neste grupo, estão os municípios com PIB acima da média dos municípios brasileiros
e estão localizados predominantemente nas regiões Sudeste Goiano e Sudoeste Goiano. Em
um total de dez regiões de planejamento, as regiões Nordeste, Oeste e Noroeste Goiano não
possuem municípios com este perfil.
O estudo ainda caracteriza os municípios como economia de médio porte dinâmica,
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economia de médio porte intermediária, economia de médio porte estagnada,
economia de pequeno porte dinâmica, economia de pequeno porte intermediária e economia
de pequeno porte estagnada. Um total de 97 municípios possuem economias de médio porte,
com 24% do PIB e 39,5% da população. Por fim, as economias de pequeno porte somam 128
municípios, que representam 5,7% do PIB e 52% da população.
Em resumo, mais de 50% dos municípios do estado são caracterizados por
possuírem economia de pequeno porte. Deste grupo, aqueles que possuem economia com
crescimento intermediário e estagnado estão localizados predominantemente nas regiões
Oeste, Noroeste, Norte e Nordeste Goiano.
Os resultados da pesquisa citada, apontam para dois tipos de concentração da
atual estrutura produtiva do estado. O primeiro tipo de concentração é diagnosticada pelo
fato de 8,5% dos municípios serem responsáveis por mais de 70% do PIB, ou seja, a
riqueza está concentrada em poucas entidades territoriais. O segundo tipo de concentração
é a regional, visto
predominantemente

que
nas

as

economias

de

elevado

porte

estão

localizadas

regiões Sudeste e Sudoeste Goiano. A concentração regional

também é evidenciada pela localização de economias de pequeno porte nas regiões Oeste,
Noroeste, Norte e Nordeste Goiano.
O percentual de participação das Regiões de Planejamento no PIB total do estado
não apresenta significativas alterações nos anos de 2001 e 2011. Conforme valores
apresentados na tabela 1, as regiões Metropolitana de Goiânia, Sudoeste e Centro Goiano
participam com mais de 60% do PIB total de Goiás. O Nordeste e Noroeste Goiano
participam, cada um, com percentual inferior a 2%.

No entanto, há de se ressaltar, que as regiões Metropolitana de Goiânia, Sudoeste e
Centro Goiano, apesar de maior dinamismo, são pouco homogenias em relação à distribuição
do PIB dentre seus municípios, fato que remete, novamente, ao cenário de desenvolvimento
regional desigual.
Na região Metropolitana de Goiânia, composta por 10 municípios, observa-se que o
PIB é concentrado em apenas três: Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
A capital do estado participava em 2001 com 73,55% do PIB da região metropolitana e em
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2011 com 66,90%. Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, cresceram a participação no
PIB da região de 10,36% para 15,23% e 7,01% para 9%, respectivamente. Em 2011,
Trindade detinha 2,42% do PIB da região e Inhumas 1,32, todos os demais municípios
possuíam uma participação inferior a 1%.
No Centro Goiano, em 2001, o município de Anápolis participava com 67,39% do
PIB total da região de planejamento e, em 2011, elevou para 77,96%. Goianésia em 2001
tinha 6,99% de participação e em 2011 4,68%. Em seguida, destaca-se Jaraguá que
em 2001 possuía 4,01% e em 2011 reduziu sua participação no PIB da região para 2,60%.
Em 2011, todos os demais municípios que compõe a região possuíam participação no PIB
inferior a 2%.
É importante salientar que, ao comparar os anos de 2001 e 2011, observa-se
que a concentração de riqueza em Anápolis aumentou.
A região do Sudoeste Goiano, composta por 26 municípios, apresenta um cenário de
concentração menos latente. O município de Rio Verde, em 2001, participava com 27,93%
do PIB da região e, em 2011, com 35,20%. A atividade produtiva de Jataí, para os
anos de análise, representava cerca de 15% do total produzido no Sudoeste Goiano. No
entanto, outros municípios se destacam tais como São Simão, Mineiros, Santa Helena de
Goiás, Quirinópolis, Montividiu, Acreúna, Chapadão do Céu e Cachoeira Alta.
Quando o critério de análise é a população, constata-se que alguns
municípios apresentam índices de crescimento demográfico negativo de 2001 a 2011,
conforme valores expressos na tabela 2.
Com base na estimativa da população realizada anualmente pelo IBGE, o estado de
Goiás, no período de 2001 a 2011, possui 77 municípios com crescimento
demográfico negativo. Segundo relatório do IPEA-AGDR 3 (2009), este fato indica
que o município se encontra em processo de estagnação ou esvaziamento populacional.
Cabe ressaltar que outros 21 municípios possuem índice de crescimento inferior a 3%. As
regiões que apresentam maior percentual de municípios com crescimento demográfico
negativo são as Noroeste, Norte e Oeste Goiano.
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Pesquisa realizada para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no âmbito da
Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR).
A pesquisa deu origem a um relatório, mas o mesmo não foi publicado.

Os aspectos analisados mostram que, o estado de Goiás passou por algumas
mudanças em sua estrutura produtiva no decorrer de sua história. No entanto, apesar disso, o
processo de desenvolvimento econômico apresenta algumas contradições regionais, na
qual alguns municípios caracterizam-se por serem mais dinâmicos e outros parecem ainda
não terem sido incorporados no processo de divisão regional do trabalho.

2 Aspectos conceituais e metodológicos sobre a localização bancária
2.1 O mercado bancário e as operações de crédito
O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composto por um conjunto de instituições
que
têm como objetivo principal fazer a intermediação de recursos entre agentes
econômicos superavitários

e

deficitários.

Os

agentes

econômicos

superavitários

recorrem ao mercado financeiro para aplicar seus recursos e aferir ganhos. Uma vez
aplicados esses recursos, permite que agentes sem disponibilidade de poupança
(deficitários) possam ter acesso ao dinheiro, seja para complementar a renda ou aplicá-lo
de maneira produtiva.
As instituições financeiras que fazem parte do sistema financeiro podem ser
classificadas

como

bancárias

e

não

bancárias.

Pinheiro

(2009)

caracteriza

as

instituições financeiras não bancárias como aquelas que são impossibilitadas de captar
depósito à vista, sendo assim, não criam moeda escritural e pertencem ao subsistema não
monetário do sistema financeiro nacional. São exemplos dessas instituições: banco de
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investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito, investimento e
financiamento, sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimos.
No

entanto,

o

enfoque

principal

desta

pesquisa

está

nas

instituições

financeiras bancárias. Diferentemente das instituições financeiras não monetárias, as
instituições bancárias são aquelas às quais é permitida a captação de depósitos à vista,
tais como os bancos comerciais, caixas econômicas, bancos múltiplos e cooperativas de
crédito.
As instituições financeiras monetárias dão origem ao mercado bancário.
Atualmente, as instituições financeiras bancárias possuem diversos pontos de atendimentos
aos clientes,
podendo ser virtuais ou fixos. O home banking permite que o cliente tenha acesso a
serviços e informações por meio de comunicação via telefone ou internet. Já os pontos de
atendimento fixos são os caixas automáticos, correspondentes bancários, postos de
atendimentos bancários, e agências bancárias.
Dentre os produtos e serviços oferecidos pelo mercado bancário estão a captação de
depósitos à vista, conta corrente, conta-salário, contas especiais de depósitos, contas
eletrônicas, conta de investimento, conta poupança, compensação de cheques, cobrança
de títulos, pagamento de títulos, custódia de valores, cofres de aluguel, transferência
automática de fundos, arrecadação de tributos e tarifas públicas, produtos de captação
e produtos de empréstimos (FORTUNA, 2009).
No entanto, apesar da diversidade de produtos e serviços oferecidos pelo
instituições financeiras

bancárias,

cabe

ressaltar,

que

este

trabalho

investiga

a

localização do mercado bancário em Goiás sob a perspectiva da localização das agências e
do crédito bancários.
É importante salientar que as estatísticas bancárias municipais disponibilizadas
pelo Banco Central do Brasil (BCB) não contemplam dados referentes às cooperativas
de crédito, portanto, estes estabelecimentos não são considerados nesta pesquisa. Silva
(1993 apud BUENO, 2003), define crédito como o ato de emprestar dinheiro, ou seja,
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colocar à disposição do cliente determinada quantia monetária, com a promessa de
pagamento futuro, tendo como contrapartida uma remuneração, neste caso, definida
como taxa de juros. O autor acrescenta, que as operações de crédito são a essência do
negócio de um banco comercial. A partir deste entendimento, se justifica o estudo da
localização do mercado bancário a partir das agências bancárias e de seu principal produto, o
crédito.

2.2 Fatores que podem influenciar na localização do mercado bancário

A localização bancária é determinada por diversos fatores e, por esse motivo,
é necessário realizar pesquisas regionais específicas para conhecer a lógica de localização
dos estabelecimentos bancários em nível local. Neste item se apresentam alguns
fatores que podem contribuir para a estratégia de localização do mercado bancário,
neste caso, mais especificamente, para a localização das agências bancárias e do crédito.
No entanto, apesar de existirem alguns fatores específicos para a localização da
firma bancária, parte-se da hipótese de que as decisões econômicas são racionais irão
procurar uma localização que proporcione o maior lucro esperado. A seguir são apresentados
alguns fatores que podem influenciar na decisão de localização dos bancos. Os micro e
macroeconômicos e políticos estão relacionados mais diretamente à localização das
agências bancárias. Já o terceiro fator se refere à confiança no mercado, portanto
mais relacionado à concessão de crédito.

2.2.1 Fatores micro e macroeconômicos

Silva e Jayme Jr. (2013) definem os fatores microeconômicos como aqueles
relacionados ao espaço onde a firma bancária pretende se localizar. Nesse sentido,
cabe a análise das condições de oferta e demanda dos produtos e serviços bancários.
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Sob a ótica da oferta, deve ser considerados a quantidade de agências
bancárias já existentes na localidade e qual o perfil de atuação das mesmas, bem
como os produtos, serviços e preços praticados pela concorrência.
Atualmente, os produtos e serviços bancários oferecidos pelos bancos
múltiplos de varejo são semelhantes. No entanto, as agências bancárias podem ter
perfil de atuação diferenciados ou segmentados, ou seja, existem agências mais
direcionadas para o atendimento à pessoa física, outras especializadas em pessoa
jurídica e ainda aquelas específicas para cliente pessoa física de alta renda.
Sendo assim, pode acontecer de uma localidade ter oferta significativa de produtos e
serviços direcionados para pessoa física e produtor rural e carência de agências com
perfil para atender pessoa jurídica. Importante ressaltar que, agências com perfil de
atuação segmentado são encontradas com maior frequência em grandes centros urbanos.
A lógica de análise da demanda é semelhante com as perspectivas observadas no
lado da oferta. Para a estratégia de localização bancária é fundamental que se conheça o
perfil dos clientes da região na qual se pretende instalar uma agência. Existem
localidades

que

terão demanda maior por serviços relacionados à abertura de conta-

corrente, outras podem ter perfil mais aplicador, há aquelas regiões em que a procura
maior será por serviços oferecidos à pessoa jurídica, algumas localidades demandarão
mais negócios com produtores rurais, dentre outras inúmeras possibilidades de atuação.
Dessa forma, conclui-se que os clientes de diferentes regiões possuem necessidades
distintas, sendo assim, a característica dessa demanda está estreitamente relacionada ao
que a agência bancária deverá ofertar.
Ao buscar um modelo para a localização espacial no setor bancário, Silva e Jayme
Jr (2013), apontam como variáveis macroeconômicas a população, a renda e a
distribuição espacial da renda. Segundo estes autores, os bancos de varejo tendem a
se

localizar

em regiões com maior população. A população, em tese, seriam os

consumidores dos produtos e serviços bancários e também os aplicadores, já que os
bancos

também

precisam

captar depósitos à vista para que os mesmos possam ser

reinvestidos em forma de crédito bancário.
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Uma análise semelhante pode ser feita para o fator renda e distribuição de
renda.
Segundo Siscú e Crocco (2003), espera-se que regiões com maior PIB e com
melhor distribuição de renda atraiam mais agências bancárias. Uma localidade com
maior PIB, teoricamente, teria maiores volumes de recursos para aplicar e/ou demandaria
mais recursos de crédito. Aliado a este entendimento, uma melhor distribuição de renda
implica que uma maior quantidade de pessoas que teria condições de consumir os
produtos e serviços bancários.

2.2.2 Fatores políticos

Além dos fatores micro e macroeconômicos, Silva e Jayme Jr. (2013) destacam que
a decisão locacional de um banco pode ser influenciada por contrapartidas políticas
oferecidas pelo governo e/ou empresas privadas de uma região As folhas de pagamento
dos funcionários de determinada empresa e/ou entidade podem determinar a instalação
de uma agência bancária. Do mesmo modo que os convênios para pagamento de servidores
públicos municipais, estaduais e/ou federais são determinantes para a localização de um
banco. Os contratos de folha de pagamento, seja com empresas privadas ou entes
públicos, normalmente geram uma demanda excedente, que, possivelmente não existiria se
não fosse a formalização do referido convênio.
A arrecadação de tributos e tarifas públicas também são um exemplo de
serviços
prestados às instituições públicas que influenciam na localização das agências
bancárias. Este tipo de contrato eleva as receitas dos bancos e, em contrapartida, pode
ser necessário que algumas agências sejam criadas.
Por fim, Silva e Jayme Jr. (2013) ainda levantam a hipótese de que existe uma
pressão social para que os bancos públicos abram pelo menos uma agência bancária
em regiões excluídas financeiramente.
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2.2.3 Confiança no mercado

A confiança no mercado se materializa sob dois aspectos. o primeiro está
relacionado à disposição dos bancos em ofertar crédito e em qual localidade ofertá-lo; o
segundo se refere à vontade dos próprios consumidores individuais e empresas em demandar
crédito. A teoria pós-keynesiana entende esta oferta e demanda de crédito como variáveis
interdependentes e que são influenciadas pela confiança no mercado que, por sua vez,
determina a preferência ou não pela liquidez.
Freitas e Paula (2010) destacam que, do ponto de vista das instituições
financeiras bancárias, diante de um cenário de expectativas pessimistas ou pouco
confiáveis, a preferência pela liquidez terá resultados diretos na disposição dos bancos em
oferecer crédito e em que localidade isso se dará. Sob a ótica dos tomadores de empréstimos,
quanto maior a preferência pela liquidez, menor será a disposição em demandar crédito e
maior o interesse em ativos mais líquidos.
A preferência pela liquidez é um conceito muito utilizado na teoria pós-keynesiana
e significa que, em função do nível de confiança em determinado mercado ou cenário
econômico, os agentes econômicos podem optar por formas mais seguras de acumulação de
riqueza.
Carvalho (2006) destaca que a decisão entre acumular bens de capital ou
ativos financeiros é individual e, diante de um cenário de incerteza, é também racional.
Sendo assim, a opção dos bancos em ofertar crédito, assim como a decisão do volume a ser
emprestado e da localidade onde esses recursos serão aplicados passa pela racionalidade
econômica.
Ao trazer esses conceitos para a temática regional, tem-se que a oferta de
crédito bancário será maior quando houver uma menor preferência pela liquidez, ou
seja, em situações em que houver maior confiança no dinamismo da região e nos
tomadores de empréstimo. Assim, a localização do mercado bancário, especialmente do
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crédito, é influenciada pelas expectativas que cada região pode gerar.

2.3 Procedimentos metodológicos

O objetivo da pesquisa é analisar a localização das agências bancárias e do crédito
no estado de Goiás, nos anos de 2001 e 2011. Sendo assim, o universo da pesquisa
compreende todos os municípios de Goiás, incluindo informações estaduais sobre o número
de agências bancárias, o tamanho da população, o saldo das operações de crédito e Produto
Interno Bruto.
Os dados de 2001 e 2011 são analisados comparativamente, dessa forma, é possível
verificar como está distribuído regionalmente o crédito e se houve alterações na
localização do mercado bancário.
Os dados quantitativos foram obtidos por meio das publicações de domínio público
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Secretaria de Estado de
Gestão

e Planejamento/Instituto

Mauro

Borges

de

Estatísticas

e

Estudos

Socioeconômicos (Segplan/IMB) e Banco Central do Brasil (BCB). As informações
referentes à quantidade de agências bancárias e ao crédito bancário foram adquiridas no
Banco Central do Brasil, por meio da Estatística Bancária por Município (ESTBAN), que
disponibiliza dados consolidados sobre o mercado bancário no nível municipal.
O número de agências bancárias processadas (em funcionamento) e o saldo total de
crédito no mês de dezembro de cada ano (2001 e 2011) são as variáveis estudadas e, neste
trabalho, representam o mercado bancário.

Em um primeiro momento são analisados os valores absolutos do número de
agências bancárias e o saldo de crédito, ou seja, independentemente do PIB e população do
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município.
No segundo, é aplicada a metodologia denominada Quociente de Localização que,
além de considerar o tamanho da população e do PIB, mede o nível de concentração
relativa do mercado bancário dos municípios em relação ao goiano.
Ao utilizar o Quociente de Localização (QL) é possível verificar o nível de
concentração relativa do mercado de crédito nos municípios, sempre em relação ao mercado
de Goiás e considerando as proporcionalidades do tamanho da população ou do PIB.
Assim, se QL > 1, significa que o mercado bancário está relativamente concentrado no
município, se comparado ao estado de referência, neste caso Goiás. Se QL < 1, significa que
não há concentração do mercado bancário do município, se comparado a Goiás e, de
maneira análoga, se QL = 1, significa que a concentração observada no município é
igual à concentração existente em Goiás (DELGADO; GODINHO, 2005).
Nesta pesquisa, a região "e" são os municípios goianos. A região de referência é
sempre Goiás. A análise das atividades concentra-se nos indicadores já citados e
relacionados ao mercado bancário. Optou-se por realizar o cálculo de três quocientes
de localização, de maneira que seja possível verificar como está localizado o mercado
bancário sob distintos aspectos, conforme a seguir:
I) Quantidade de agências bancárias em relação ao número de habitantes (população) de cada
município, sendo o estado de Goiás a região de referência:

II) Quantidade de agências bancárias em relação ao PIB de cada município, sendo o estado
de Goiás a região de referência:

3032

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

III)Crédito bancário em relação ao PIB de cada município, tendo como região de referência
Goiás:

No estado de Goiás aproximadamente 40% dos municípios não possuem
agências bancárias e, por consequência, não possuem saldo de operações de crédito.
Esta particularidade foi levada em consideração ao se calcular o Quociente de Localização.
Para o cálculo, poder-se-ia optar por considerar como valor de referência o total
da população e do PIB do estado de Goiás, ou seja, incluir municípios que possuem agências
e os que não possuem. Por outro lado, poder-se-ia considerar como valor de referência
somente o total da população e do PIB daqueles municípios com estabelecimentos
bancários.

Foram calculados

apresentaram

os

QL

das

divergências significativas,

duas
sendo

maneiras
assim,

e

os

optou-se

resultados
pela

não

primeira

metodologia de cálculo, ou seja, considerando todos os municípios.
Com o objetivo de facilitar a visualização e comparação dos resultados
obtidos, as informações sobre os diversos quocientes de localização foram ilustradas em
mapas, por meio do sofware Arcgis. O programa utilizado permite a classificação dos
estados em classes. A classificação escolhida foi a Jenks, na qual é possível minimizar
a variância intraclasses e maximizar a variância interclasses, dando origem a classes
homogêneas (clusters).
Os municípios com agências bancárias e crédito diferente de zero foram divididos
em cinco classes. Os municípios que não possuem agências e crédito apresentam QL= 0 e
foram colocados em uma classe separada. Portanto, há seis classes de municípios nas
legendas dos mapas.
Os municípios são agrupados e separados por cores diferentes, cada cor representa
um intervalo de quociente de localização, que varia de acordo com cada mapa. Esses
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intervalos foram definidos para cada série de dados de acordo com a metodologia de
Jenks. Dessa maneira, cada representação cartográfica possui uma legenda, sendo que, a
mesma cor, em diferentes mapas, podem representar níveis de concentração e intervalos
de quociente de localização distintos.
3 Resultados e evidências sobre a localização do mercado bancário em Goiás
3.1 Localização das agências bancárias e do volume de crédito
Neste item, a localização das agências bancárias e do crédito é analisado
independentemente do tamanho da população e do PIB do município.
No período analisado pela pesquisa, o estado de Goiás teve um incremento de
29,17% no número de agências bancárias, no entanto, o número de municípios
atendidos por estabelecimentos bancários reduziu. Em 2001, Goiás possuía 521
agências bancárias distribuídas em 153 municípios. Em 2011, o número de agências
elevou-se para 673, localizadas em 147 municípios.
De 2001 a 2011, 21 cidades perderam uma agência bancária e 14 destes
municípios passaram a não possuir agência. 38% dos municípios que perderam agências
bancárias estão localizados na região de planejamento Oeste Goiano. A tabela 3 apresenta os
14 municípios goianos que deixaram de possuir agências bancárias e suas localizações
segundo as regiões de planejamento.
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A análise inversa, para o mesmo período, mostra que 38 municípios ganharam uma
agência bancária. Destes, 6 estão localizados no Sudeste Goiano e 5 no Nordeste Goiano. O
Oeste Goiano, região que mais perdeu agências, também foi uma das regiões que
menos ganhou. Esta região ganhou somente duas novas agências de 2001 a 2011,
localizadas nas cidades de Anicuns e Palmeiras de Goiás. O Noroeste Goiano perdeu uma
agência na cidade de Itaguaru e ganhou uma na cidade de Matrinchã. A tabela 4
apresenta a relação de municípios que em 2001 não possuíam agências bancárias e que em
2011 passaram a possuir, com destaque para Águas Lindas de Goiás.

Outra análise importante de ser feita é com relação aos municípios que mais
ganharam agências bancárias. Em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde,
Águas Lindas de Goiás, Novo Gama e Senador Canedo foram instalados quatro ou mais
estabelecimentos bancários, com destaque para a capital de estado que recebeu 68 novas
agências no decorrer desses dez anos, seguida por Aparecida de Goiânia com 18, Anápolis
com 11, Rio Verde com 6 e Senador Canedo com 4.
Os mapas 1 e 2 agrupam os municípios de acordo com a quantidade de
agências bancárias. A comparação entre os anos de 2001 e 2011 mostra que não houve
alteração na lógica de localização dos estabelecimentos bancários. Em 2001, 27,83%
das agências do estado de Goiás estavam localizadas em Goiânia. Em 2011 esse
percentual elevou-se para

17 31,65%. Em segundo lugar merece destaque os

municípios de Anápolis e Aparecida de Goiânia.
Os municípios pertencentes ao terceiro grupo com maior número de agências
está localizado regionalmente no Sudoeste, Sul e Sudeste Goiano. A maior parte dos
municípios goianos possui entre três e sete agências bancárias e, geograficamente, não há
concentração, assim como não há concentração de municípios desprovidos de agências
bancárias.
A análise da localização do crédito bancário desconsidera aqueles municípios que
não possuem agências bancárias. A base de dados do Banco Central do Brasil vincula o saldo

3035

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

de crédito à agência bancária responsável pela contratação da operação financeira. Dessa
forma, municípios sem agências bancárias também não possuem saldo em operações de
crédito. No entanto, é errôneo afirmar que não circule dinheiro proveniente de crédito
bancário nessas localidades, visto que os tomadores de crédito podem demandá-lo em outra
localidade, assim como os bancos podem ofertar crédito para pessoas residentes em outros
municípios.
A distribuição do crédito bancário nos municípios goianos ilustrada nos mapas 3 e
4 mostra a mesma lógica de concentração observada nos mapas 1 e 2, na qual os municípios
que mais concentram crédito são Goiânia, Rio Verde e Anápolis. Em 2001, o volume de
crédito dessas três entidades territoriais representava cerca de 45% do crédito total
concedido no estado. Em 2011 este percentual elevou para 55%.

Aparecida de Goiânia, apesar de ser um dos municípios que mais concentram
agências bancárias, não se caracteriza como um dos municípios mais concentradores de
operações de crédito. Apesar deste diagnóstico, cabe ressaltar, que Aparecida de
Goiânia é limítrofe de Goiânia e faz parte da região metropolitana da capital do estado,
portanto, há de se considerar que alguns tomadores de crédito localizados em Aparecida de
Goiânia podem demandar essas operações em agências bancárias localizadas em Goiânia.
Os municípios foram agrupados em clusters. As entidades territoriais
representadas com cores mais escuras são aquelas que possuem maior saldo de
operações de crédito. Os mapas 3 e 4 mostram que, apesar da maioria das cidades ter tido
incremento em sua carteira de crédito, muitos municípios deixaram de pertencer a
grupos com cores mais escuras e passaram para grupos de cores mais claras, tais
como

Mineiros,

Paraúna,

Quirinópolis, Goiatuba, Acreúna, Cristalina, Vianópolis,

Planaltina, entre outras.
O inverso, pertencer a um grupo de cor mais clara em 2001 e passar para um grupo
de cor mais escura em 2011, aconteceu com frequência pouco significativa. Como exemplo
há o município de Aparecida de Goiânia, Nova Crixás, Piranhas e aqueles que ganharam
agências bancárias.
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Esta constatação mostra o que, visualmente, já é possível diagnosticar nos mapas:
um aumento da concentração das agências e do crédito bacário no estado de Goiás.
Este fato reforça a lógica de concentração do mercado bancário, indo ao encontro de uma
estrutura de desenvolvimento desigual.
Os municípios que, em 2001 e 2011, fizeram parte dos três clusters com
mais quantidade de agências e volume de crédito são: Goiânia, Anápolis, Rio Verde,
Jataí, Itumbiara, Catalão e Luziânia. Segundo o perfil dos municípios divulgado pelo
Instituto Mauro Borges (2012), trata-se de economias de elevado porte. O PIB desses
municípios correspondem a 50% do PIB do estado de Goiás. Em 2001, eles detinham 40%
das agências bancárias do estado e 58% do volume total de crédito, percentual que em 2011
elevou para 44% e 65%, respectivamente.
Ao centrar a análise em Goiânia, Rio Verde e Anápolis o cenário de
concentração econômica e do mercado bancário se agrava. Para os anos de 2001 e 2011, o
PIB desses três municípios correspondiam a cerca de 40% do PIB do estado de Goiás.
Em 2001, eles detinham 34% do número total de agências bancárias e 51% do crédito,
percentual que em 2011 elevou para 39% e 60%, respectivamente.
Aparecida de Goiânia, em 2011, está no segundo grupo de municípios com
mais agências bancárias, porém, o mesmo não acontece quando o critério de análise é
o

crédito bancário. Formosa apresenta situação semelhante: está no terceiro grupo de

municípios com mais crédito, entretanto, se o critério for o número de agências a situação se
altera, para o ano de 2011.
Goiânia não possui vocação agropecuária, no entanto se destaca no setor de
comércio e serviços, na área de ensino e saúde, além de concentrar grande parte da
administração pública do estado. As atividades industriais da cidade se concentram no ramo
de construção civil, indústria de vestuários e acessórios, produtos alimentícios e
bebidas, metalúrgicos e moveleira.
Rio Verde tem forte potencial agropecuário, se destacando na produção de soja,
sorgo, milho,feijão, algodão, café, laranja, melancia, criação de bovinos, vacas leiteiras,
suínos, aves e na produção de leite. No ramo industrial, a cidade tem como principais
atividades a indústria de ramo alimentício, sucroenergética e fabricação de celulose e papel.
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Anápolis

se

destaca

nas

atividades

industriais

com

a

fabricação

de

medicamentos, produtos alimentícios, bebidas, fertilizantes, insumos para construção
civil, metalurgia, indústria de vestuário, têxteis, construção civil, veículos automotores,
entre outros. O potencial agropecuário do município está na criação de aves, suínos,
produção de ovos, laranja e banana.
Nas regiões de planejamento Oeste, Noroeste, Norte e Nordeste Goiano não
há municípios que estejam entre os maiores detentores de agências e crédito bancário do
estado.
Cabe salientar que essas regiões são as que possuem menor percentual de
participação no PIB goiano. Além disso, as regiões Nordeste, Oeste e Noroeste Goiano não
possuem municípios com economias de elevado porte, conforme perfis definidos pelo
Instituto Mauro Borges (2012).
No que se refere ao tamanho da população, os municípios de Goiânia, Anápolis,
Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Catalão e Luziânia estão entre os quinze mais populosos do
estado.
No entanto, para o estado de Goiás, conforme os critérios utilizados nessa
pesquisa, a distribuição de agências bancárias e crédito possui maior relação com o PIB do
que com o tamanho da população. Este fato é percebido especialmente para cidades do
Entorno

do Distrito Federal. Municípios como Águas Lindas de Goiás, Valparaíso,

Formosa, Novo Gama e Planaltina estão entre os mais populosos de Goiás, no entanto, não
fazem parte dos grupos de municípios que possuem maior número de agências e crédito
bancário.
3.2 Localização das agências bancárias em relação ao tamanho da população
Os mapas 5 e 6 mostram a localização das agências bancárias em relação ao
tamanho da população. Os municípios ilustrados com cores mais escuras indicam um
grau de concentração de agências bancárias maior do que a concentração observada
no estado de Goiás como um todo, tendo como referência o número de habitantes.
Em 2001 e 2011 os municípios de Alvorada do Norte, Damolândia, Urutaí,
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Jandaia, Aloândia e Itajá foram os que mais concentraram agências bancárias, segundo o
critério em questão. Desses municípios, somente Alvorada do Norte e Damolândia não
apresentaram um processo de esvaziamento demográfico de 2001 para 2011. Conforme
dados da tabela 5, somente uma agência faz com a cidade seja considerada concentradora
de agências, visto o tamanho da população ser reduzido.

Em números absolutos Goiânia, Rio Verde, Anápolis e Aparecida de Goiânia são os
municípios com maior número de agências bancárias. No entanto, ao se analisar a quantidade
de estabelecimentos bancários em relação ao tamanho da população, tem-se que Rio Verde,
Anápolis e Aparecida de Goiânia possuem Quociente de Localização (QL) menor que 1, ou
seja, não são concentradores se comparado com o estado de Goiás.

Dessa forma, se a população fosse o único fator a ser considerado para a instalação
de agências bancárias, os municípios de Rio Verde, Anápolis e Aparecida de Goiânia,
assim 22 como outras cidades que apresentaram QL inferior a 1, deveriam receber
mais agências bancárias. Da mesma forma, algumas cidades com apenas um
estabelecimento

bancário deveriam perder essas agências, tendo em vista o número

reduzidos de habitantes.
Destaque para as cidades do Entorno do Distrito Federal, como Valparaíso de
Goiás, Formosa, Cidade Ocidental, Planaltina, Luziânia e Cristalina que, se comparadas ao
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estado de Goiás, possuem poucas agências bancárias segundo o critério do tamanho da
população.
3.3 Localização das agências bancárias em relação ao PIB
Os mapa 7 e 8 mostram a localização das agências bancárias em relação
PIB. Os municípios ilustrados com cores mais escuras indicam um grau de concentração de
agências bancárias maior do que a concentração observada no estado de Goiás como um
todo, tendo como referência o PIB.

Em 2001 os municípios Córrego do Ouro, Estrela do Norte, Sanclerlândia, Santa
Rosa de Goiás, Itaguaru, Aloândia, Alvorada do Norte e Damolândia foram os que
mais concentraram agências bancárias, segundo o critério em questão. Desses municípios,
somente Alvorada do Norte, Aloândia e Damolândia se mantiveram como municípios
concentradores em 2011. Neste grupo, Aloândia, Santa Rosa de Goiás, Estrela do Norte e
Corrego do Ouro possuem uma agência bancária, Itaguaru e Sanclerlândia possuem duas e
Alvorada do Norte três.
A análise os dados mostra que existem diversas localidades com o PIB superior ao
dos municípios

relacionados

no

parágrafo

anterior

que

não

possuem

agências

bancárias. Assim como no item anterior, é possível perceber que, em números absolutos,
Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Jataí, Itumbiara, Catalão e Luziânia
são os municípios com maior número de agências bancárias.
Esses oito municípios estão entre as nove maiores economias do estado, no
entanto, ao se analisar a quantidade de estabelecimentos bancários em relação ao PIB, tem-se
que essas localidades, com exceção de Goiânia, possuem Quociente de Localização (QL)
menor que 1.
Ou seja, não são municípios concentradores de agências bancárias se comparado
com o estado de Goiás e tendo como parâmetro o PIB.
Esta análise permite concluir que o PIB influencia a decisão de localização das
firmas bancárias, no entanto, não é o único fator. Caso o PIB fosse o único critério
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para decisão locacional do bancos, muitos municípios com QL inferior a 1, deveriam possuir
mais agências bancárias. E diversos outros municípios, em função de uma economia pouco
dinâmica, não deveriam possuir agências bancárias.
3.4 Localização do volume de crédito em relação ao PIB
Os mapas 9 e 10 mostram a localização do crédito bancário em relação
PIB. Do mesmo modo que nos itens anteriores, os municípios ilustrados com cores
mais escuras indicam um grau de concentração de crédito maior do que a
concentração observada no estado de Goiás como um todo, tendo como referência o PIB.
Nesta análise, Goiandira apresenta-se como o município que mais concentra
crédito bancário em relação ao PIB. Em 2001, a relação crédito/PIB de Goiandira era de 0,8,
valor que em 2011 elevou-se para 1,14; o único município do estado em que saldo de
operações de crédito é superior ao PIB.
Em 2011, outros municípios figuraram no grupo dos maiores concentradores
segundo este critério de análise: Goiandira, Joviânia, Sanclerlândia, Fazenda Nova, Alvorada
do Norte, Posse, Itapirapuã, Piranhas, Matrinchã, Bom Jardim de Goiás, São Miguel
do

Araguaia

e Nova Crixás. Todos este municípios apresentaram, em 2011, relação

crédito/PIB superior a 0,70.
Em valores absolutos, os municípios de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Jataí,
Itumbiara, Catalão, Luziânia, Formosa e Aparecida de Goiânia possuem os maiores saldos de
crédito bancário. Porém, desses municípios, somente Goiânia e Rio Verde apresentam
QL maior que 1. Ou seja, somente essas localidades podem ser consideradas concentradoras
de crédito, se comparadas ao estado de Goiás como um todo e levando em consideração o
PIB municipal.
As cidades de Itumbiara, Catalão, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia e
Jataí possuem QL inferior a 1. Sendo assim, conforme o critério utilizado para
análise, não são regiões concentradoras de crédito bancário, se comparadas ao estado de
Goiás que é a unidade territorial de referência. Segundo esta análise, em função da
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dinâmica econômica e da participação de seus respectivos PIB's na economia do
estado, esses municípios deveriam deter um saldo maior de crédito bancário.
Considerações Finais
O objetivo deste artigo foi avançar na discussão sobre a localização do
mercado bancário no estado de Goiás, especialmente no que se refere a distribuição
das agências e

25 crédito bancário. Os resultados apontaram a existência de dois tipos

concentração que, apesar de distintos, sinalizam para a mesma lógica de localização
bancária.
O primeiro tipo de concentração é percebido ao se analisar a distribuição do
número de agência e do crédito bancário em valores absolutos. A análise dos valores
absolutos dos dados não considera a proporcionalidade com o tamanho da população ou o
PIB do município investigado.
Os municípios de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Catalão e
Luziânia, em 2001 e 2011, se destacaram como concentradores de agências e crédito
bancário. Segundo este resultado, conclui-se que existe uma predominância do mercado
bancário em localidades com a

economia mais dinâmica ou de elevado

porte, como

definido pelo IMB (2012). Em conjunto, esses municípios detêm 50% do PIB do estado e
aproximadamente 60% do mercado bancário, além de estarem entre os 15 mais populosos de
Goiás
De 2001 para 2011, 21 municípios perderam agências bancárias, desses, 11 tiveram
uma redução do tamanho da população para o mesmo período. De 21 municípios, 14
perderam a única agência bancária que a cidade possuía e 50% deles encontravam-se
na mesma condição de esvaziamento populacional. Foram instalados 173 novos
estabelecimentos bancários, sendo 68 em Goiânia, 18 em Aparecida de Goiânia, 11
em Anápolis e 6 em Rio Verde.
A localização das agências bancárias não apresenta comportamento diferente
do crédito, já que em 2001 45% do crédito bancário estava localizado em Goiânia, Rio Verde
e Anápolis, percentual que em 2011 foi para 55%. Nesse sentido, a lógica de
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localização concentrada se mantém para os dois critérios e no decorrer da década pesquisada.
Este resultado confirma a influências dos fatores macroeconômicos na
decisão locacional do mercado bancário, sobretudo do tamanho da população e do PIB, visto
que não foi investigado a respeito da distribuição de renda. A análise mostra que os
estabelecimentos bancários e seu principal produto, o crédito, estão localizados
predominantemente nas maiores economias do estado, municípios que também estão entre os
mais populosos.
A segunda parte da investigação utilizou a metodologia denominada
"Quociente de Localização", a qual mede a concentração relativa das agências e
crédito bancário dos municípios em relação ao estado de Goiás, considerando as
respectivas proporcionalidades com a população e o tamanho do PIB. Esta análise
chegou a resultados que denotam concentração, porém em municípios diferentes dos
apontados até então.
A localização das agências bancárias, proporcionalmente ao tamanho da
população mostra que os municípios mais concentradores estão estagnados ou com
decréscimo populacional. Nessas localidades, o fato de existir uma agência bancária já
faz com que o município seja considerado concentrador em relação a Goiás. O mesmo
acontece quando o critério de proporcionalidade é o PIB. Os resultados mostram que
municípios com a economia pouco dinâmica e com pouca representatividade no PIB do
estado são concentradores de agências bancárias.
A partir deste mesmo critério, é possível concluir que Anápolis, Aparecida de
Goiânia e Rio Verde, diferentemente da perspectiva anterior, não são concentradores de
agências. Ou seja, se o tamanho da população e o PIB fossem os únicos fatores
determinantes para a instalação de agências, esses municípios deveriam possuir ainda
mais estabelecimentos bancários. Este resultado pode ser explicado pelos fatores
microeconômicos e políticos envolvidos na decisão de localização bancária.
Com relação aos fatores políticos, observa-se que a localização bancária
pode ser influenciada por vantagens obtidas por meio de convênios de folha de
pagamento

e arrecadação de tarifas e/ou tributos. Além disso, possuir uma rede de

atendimento extensa e que contemple diversas localidades é frequentemente utilizado pelos
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bancos como diferencial competitivo, sendo também um argumento de marketing para
atrair clientes. Dessa forma, estes fatores podem justificar a instalação de agências
bancárias em municípios com a população pequena e pouca dinâmica econômica.
Em 2011, os dados do BCB/ESTBAN mostram quais eram os bancos instalados
em cada município. Essa informação motiva a verificação da hipótese levantada por
Silva e Jayme Jr (2013) de que existe pressão social para que os bancos públicos abram pelo
menos uma agência em regiões excluídas financeiramente. Para o estado de Goiás, no ano de
2011, dos 147 municípios com agências bancárias, 50 deles só possuía uma agência.
Destes

50 municípios, 24 eram atendidos pelo Itaú, 15 pelo Banco do Brasil, 9 pelo

Bradesco, 1 pela Caixa Econômica Federal e 1 pelo HSBC. Em resumo, não é
possível constatar a predominância de bancos públicos em localidades excluídas
financeiramente, assunto que pode ser tratado em outra pesquisa.
Por fim, é possível constatar a influência dos fatores microeconômicos,
relacionados ao espaço e às condições de oferta e demanda de cada localidade.
Anápolis, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Jataí, Itumbiara, Catalão e Luziânia são
municípios que, em função do tamanho da população e do PIB, poderiam ter mais agências
bancárias, no entanto, é provável que

geograficamente

estejam

bem

atendidas

de

estabelecimentos bancários. Cabe ressaltar, que as agências bancárias têm capacidades
distintas de atendimento e de geração de negócios.
Se, geograficamente, uma região não apresenta carência de agências, então
para os bancos será mais vantajoso aumentar a capacidade de atendimento e negócios dos
estabelecimentos já existentes do que instalar novas agências.
A localização do crédito bancário proporcionalmente ao PIB apresenta
resultados semelhantes à analise da localização das agências, no entanto, destaca-se aqui
influência do fator confiança no mercado. Municípios com economia pouco dinâmica e
participação pequena na economia do estado possuem QL's altos, ou seja, existência de
concentração de crédito bancário. Goiânia e Rio Verde também são considerados municípios
concentradores de crédito. Diferentemente, economias dinâmicas como Itumbiara,
Catalão,

Aparecida

de Goiânia, Anápolis, Luziânia e Jataí não são consideradas

concentradoras de crédito bancário segundo o critério de proporcionalidade com o PIB.
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A análise baseada no QL do crédito bancário apresenta resultados distintos aos
obtidos na investigação da distribuição do crédito em valores absolutos. A localização
regional do crédito, sem considerar proporcionalidades com o PIB, é influenciada pela
existência ou ausência de confiança no mercado. Os resultados mostram que o crédito
está concentrado regionalmente em poucos municípios, assim como a atividade
econômica, neste caso, representada pelo PIB.
As conclusões reforçam a preferência pela liquidez das instituições bancárias. Ou
seja, a confiança no dinamismo da região e nos tomadores de empréstimo influencia na
disposição dos bancos em ofertar crédito. Em resumo, a opção dos bancos em ofertar
crédito, assim como a decisão do volume a ser emprestado e da localidade onde
esses recursos serão aplicados, passa pela dinâmica econômica regional.
Por fim, conclui-se que uma estrutura produtiva e um desenvolvimento
regional desigual são determinantes para que o mercado bancário apresente uma lógica de
localização concentrada, como a observada no estado de Goiás.
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PROPOSTA DO GOVERNO DE UNIFICAÇÃO DE ALIQUOTA INTERESTADUAL
DE ICMS: EFEITOS SOBRE A EMPRESA E O ESTADO.
Mariano Yoshitake
Professor Doutor, Do curso de mestrado em desenvolvimento Regional MDR
Resumo
O objetivo desta pesquisa é mensurar os efeitos na arrecadação de ICMS decorrente da
proposta do governo federal na transição da mudança de 12% e 7% para a alíquota
interestadual unificada de 4%, identificando os efeitos sobre a empresa e o Estado.
Especificamente, os objetivos são: Identificar o que cada Estado ganharia e perderia com a
mudança caso estivessem cobrando todo o ICMS registrado nas notas fiscais; Apresentar
uma estimativa de qual seria o impacto da mudança sobre os benefícios fiscais em vigor em
termos de perdas para as empresas; Indicar qual seria a perda (ou ganho) efetivo de receita
para cada unidade da federação. A presente pesquisa procura contribuir para o
esclarecimento de toda a sociedade brasileira sobre o modo como o ICMS é cobrado e
partilhado entre as unidades da federação, sob o pressuposto de que mudar essas regras de
repartição (por meio das alíquotas interestaduais do ICMS), é um passo relevante para a
tomada de decisões no âmbito tributário e fiscal no País. A pesquisa justifica-se pela
relevância do tema da redução das alíquotas interestaduais para todas as unidades da
federação, em especial para as regiões que necessitam de benefícios e incentivos fiscais para
o desenvolvimento regional e o processo de geração da receita econômica. Utilizou-se de
pesquisa descritiva que, segundo Trivinos (1987), procura observar, registrar, analisar,
classificar e interpretar os fatos ou fenômenos (variáveis), sem, entretanto, entrar no mérito
de seu conteúdo. De acordo com Trivinos (1987), a pesquisa descritiva exige do investigador
uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende
descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. A pesquisa foi baseada no banco
de dados da CONFAZ e do Grupo de Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente
do ICMS – COTEPE/ICMS. Os resultados da pesquisa mostram diferentes cenários das
regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste em termos de ganhos e perdas de ICMS.
Em síntese os resultados apontam um total de arrecadação (receita) das operações
interestaduais no valor de $303.083.051 milhões, com perdas para as empresas em
R$14.166 milhões e ganho para os Estado em R$13.882 milhões. O efeito liquido total é de
R$283.227 milhões de perdas. Conclui-se que os Estados e empresas que poderão ter perdas
em razão da unificação da alíquota interestadual possivelmente não estarão de acordo com a
mudança proposta.	
  
Palavras-chave: ICMS de Operações interestaduais. Impacto na redução de alíquotas
interestaduais de ICMS. Guerra Fiscal. Sumula vinculante. 	
  
Abstract
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The objective of this research is to measure the effects on the ICMS tax arising from the
proposal of the federal government in the transition of change of 12% and 7% for unified
interstate rate of 4%, identifying the effects on the company and the state. Specifically, the
objectives are: Identify what each state would win and lose with the change if they were
charging around the ICMS recorded in invoices; Provide an estimate of what would be the
impact of change on tax benefits in force in terms of losses for businesses; Indicate which
would be the loss (or gain) effective revenue for each state. This research aims to contribute
to the clarification of the Brazilian society about the way the ICMS is charged and shared
among the units of the federation, under the assumption that change those distribution rules
(through interstate ICMS rates), is an important step in making decisions on tax and fiscal
framework in the country. The research is justified by the importance of the topic of reducing
interstate rates for all units of the federation, in particular for regions in need of benefits and
tax incentives for regional development and the generation process of economic revenue. We
used descriptive research that, according Triviños (1987), seeks to observe, record, analyze,
classify and interpret the facts or phenomena (variables), without, however, going into the
merits of its content. According to Triviños (1987), the descriptive research requires the
researcher a lot of information on which to search. This type of study is intended to describe
the facts and given reality of phenomena. The research was based on the CONFAZ database
and the Working Group GT 44 a, the Permanent Technical Committee of the ICMS COTEPE / ICMS. The survey results show different scenarios of the North, Northeast,
Midwest, South and Southeast in terms of profit and loss ICMS. In summary the results
show a total of revenue (income) for interstate transactions in the amount of $ 303,083,051
million, with losses for businesses in R $ 14,166 million and gain for the State R $ 13,882
million. The total net effect is R $ 283,227 million losses. It is concluded that states and
companies may have losses due to the unification of interstate rate possibly will not agree
with the proposed change. Keywords: ICMS interstate operations. Impact on reducing rates
of interstate ICMS. Tax War. Sumula binding.
1. INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é um
tributo cobrado pelos estados da federação quando ocorre a circulação de mercadorias nas
operações internas dos estados e, também, quando o produto passa de um estado para o
outro, ou operações interestaduais.	
  
A alíquota do ICMS, nas operações e prestações interestaduais é de 12%. Nas
operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinados às Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, as alíquotas é de 7%, a partir de
1990 (BRASIL, 1989).
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O Estado “produtor”, ou seja, onde o produto é feito, fica com 12% ou 7%, pelas
regras atuais, e o estado “comprador”, que é onde a mercadoria é consumida, cobra a
diferença. Assim, se um produto tem uma alíquota de ICMS, por exemplo, de 18%, o estado
produtor fica com 12% e o “comprador” com a diferença, de 6%.
O ICMS tem caráter nacional na medida em que os créditos relativos a operações
anteriores, em que há recolhimento de ICMS, realizadas em um estado devem ter o seu valor
deduzido na operação seguinte, realizada em um estado diferente da federação. Considera-se,
neste caso, que o tributo é plurifásico. Em face desse caráter nacional, precisam ser
respeitados os parâmetros nacionais de incidência e apuração do imposto determinados pela
Constituição Federal, levando em conta as diversas alíquotas aplicadas em operações
interestaduais (PEREIRA, 2013)	
  
A sistemática exposta, por sua vez, foi pensada de forma a distribuir equitativamente a
arrecadação do ICMS entre os estados da federação, tendo em vista o seu caráter fiscal e sua
importância arrecadatória, ocupando, tal imposto, o primeiro lugar no ranking de arrecadação
no Brasil, sendo que a arrecadação do imposto estadual somou quase R$330 bilhões em 2012
e R$301 bilhões em 2011 (BECK, 2012).
Para Dulci (2002, p. 96) há causas bem definidas para o surgimento da guerra fiscal,
as quais não são recentes, tendo em vista que a política fiscal sempre esteve presente no
Estado Brasileiro. Contudo, a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a guerra fiscal
tornou-se generalizada. A guerra fiscal ocorre em uma situação de conflito na Federação,
caracterizada por ações e reações dos Estados com o fim de atrair investimentos privados e
retê-los em seu território.
Na opinião de Dulci (2002, p. 97) que a guerra fiscal deu-se em função da
descentralização política e institucional, com o deslocamento do poder para os Estados e
Municípios, bem como em função da abertura da economia brasileira, na medida em que
cresceu o capital internacional em busca de investimentos no país. Assim, a política se
caracteriza pela redução ou eliminação do ônus relativo ao imposto, através de reduções de
base de cálculo, de isenções, de remissões e de créditos financeiro e presumido (CHAVES,
2009, p. 205).
Em 09/11/2012, o atual Ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que o Fundo de
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Desenvolvimento Regional, que terá R$12 bilhões ao ano a partir de 2017, tem por objetivo
mudar o atrativo que os estados oferecem aos empresários. “Em vez de usar o ICMS para
fazer incentivos, os Estados poderão oferecer infraestrutura, que reduz o custo das
empresas”, declarou Mantega.
Declarou ainda que a reivindicação dos governadores para reduzir a parcela da dívida
que os estados pagam todos os meses à União pode ser acatada, desde que o governo
encontre alguma maneira de não alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Fiscal (Lei
Complementar no. 101, de 4/5/2000 – DOU 5/5/2000. Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Pela proposta do governo, também haveria um "acordo de convalidação" dos
benefícios já concedidos pelos Estados da federação, o que aconteceria por meio de convênio
do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) – que reúne os secretários de
Fazenda dos estados, ou via lei complementar.
O governo também concordou em mudar o chamado "indexador" da dívida dos estados
com a União. Atualmente, os Estados pagam, ao governo, uma correção de Índice Geral de
Preço – Disponibilidade Interna (IGP-DI) mais 6% ao ano (13,87%), ou IGP-DI mais 7,5%
ao ano (15,48%) pela taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao ano, ou pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 4% ao ano. Será aplicado o indexador
que for menor.	
  
Atualmente as operações e transações interestaduais são tributadas na origem. Se
ocorrer uma mudança para o destino das mercadorias e serviços, uma Unidade da Federação
(UF) não poderia atrair empreendimentos mediante isenção do imposto nas vendas para fora
de seu território.
Na hipótese de o ICMS das operações interestaduais pertencerem aos Estados de
destino das mercadorias, a capacidade de uma unidade da federação atrair empreendimentos
com a promessa de não cobrar imposto nas vendas para fora de seu território poderia ficar
reduzida.
Restaria a opção de isentar do imposto a parcela da produção destinada ao seu próprio
mercado consumidor interno. Porém tal prática não atenderia ao desejo da maioria das
empresas envolvidas na concessão de benefícios fiscais.
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De acordo com Lima (2013), os incentivos fiscais são concedidos nas seguintes
modalidades: credito presumido, diferimento e redução da base de cálculo. No momento o
interesse está voltado para os aspectos do crédito presumido. Assim, conforme Lima (2013),
o crédito presumido é oferecido pelo Estado a setores escolhidos (que o Estado entende
como importante para o desenvolvimento) que reduz substancialmente o ICMS a ser pago.
Geralmente é concedido nas operações interestaduais. Na entrada, segundo Lima (2013) o
crédito é somado com alíquota efetiva. Na saída, diminui o credito da alíquota efetiva do
ICMS.
Assim, a redução do volume de impostos leva o Estado a pensar no volume de
impostos a renunciar. Como ilustração, suponha-se o caso da redução da alíquota
interestadual para 4%. Em termos de crédito presumido, mantendo o mesmo ao percentual de
75%, a tributação efetiva poderia ser reduzida de 4% para 1%.
O Estado de origem renuncia 3% (proporcionalmente, os mesmos 75% de crédito
presumido), enquanto o Estado de destino passaria a recolher a diferença de 13% em relação
à alíquota de 17%. Ou seja, o Estado de origem perderia 2%, a empresa perderia 6%, e o
Estado de destino ganharia 8%. Trata-se de um jogo de soma zero. Para os cofres públicos,
entretanto, haveria um ganho equivalente à perda das empresas beneficiadas, ou seja, 6%.
Pela alíquota de 12%, a redução seria de 9%, como vigora atualmente. Com alíquota
interestadual de 12%, o Estado de origem renuncia 9% de imposto e recolhe 3%, enquanto o
Estado de destino recolhe a diferença de 5%, assumindo por hipótese uma alíquota final de
17%.
Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, os créditos outorgados
(também conhecidos como presumidos) se referem a um crédito que não necessariamente
corresponderiam ao real se fosse seguido o sistema regular de créditos e débitos.
Exemplo: 	
  
R$
Valor da operação

5.000,00
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Alíquota aplicada: 12%
ICMS (R$ 5.000,00 x 12%)
Crédito presumido (20% sobre o ICMS
devido)
Valor efetivamente recolhido

600,00
120,00
480,00

Quadro 1 – Sistema regular de créditos e débitos de ICMS
Em regra, confere ao contribuinte a opção de se creditar de um valor presumido em
substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos. Normalmente o valor do crédito
presumido é calculado pela aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor do imposto
devido na operação.
1.2 Problema de pesquisa
O atual Ministro Mantega, em 7/11/2012, propôs aos governadores das vinte e seis
unidades federativas e do Distrito Federal reduzir as alíquotas interestaduais, de ICMS, de
12% e de 7% em vigor atualmente para 4% em oito anos. Segundo o Ministro, o objetivo é
pôr um fim à guerra fiscal entre os Estados que usam o ICMS como incentivo para atrair
investimentos. Nesse contexto, o questionamento direcionador desta pesquisa é: qual o
impacto na arrecadação de ICMS decorrente da proposta do governo federal na transição da
mudança de 12% e 7% para a alíquota interestadual unificada de 4%, identificando os efeitos
sobre a empresa e o Estado?	
  
1.3 Objetivos
1.3.1 Geral
O objetivo desta pesquisa é mensurar o impacto na arrecadação de ICMS decorrente da
proposta do governo federal na transição da mudança de 12% e 7% para a alíquota
interestadual unificada de 4%, identificando os efeitos sobre a empresa e o Estado.
1.3.2 Específicos
Os objetivos específicos são:
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- Identificar o que cada Estado ganharia e perderia com a

mudança caso estivessem

cobrando todo o ICMS registrado nas notas fiscais; 	
  
- Apresentar uma estimativa de qual seria o impacto da mudança sobre os benefícios fiscais
em vigor em termos de perdas para as empresas;
- Indicar qual seria a perda (ou ganho) efetivo de receita para cada Unidade da Federação.
1.4 Justificativa
A pesquisa justifica-se pela relevância do tema da redução das alíquotas interestaduais
para todas as unidades da federação, em especial para as regiões que necessitam de
benefícios e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e o processo de geração da
receita econômica.
Assim, a presente pesquisa procura contribuir para o esclarecimento de toda a
sociedade brasileira sobre o modo como o ICMS é cobrado e partilhado entre as unidades da
federação, sob o pressuposto de que mudar essas regras de repartição (por meio das alíquotas
interestaduais do ICMS), é um passo relevante para a tomada de decisões no âmbito
tributário e fiscal no País.
2. METODOLOGIA
Utilizou-se de pesquisa descritiva que, segundo Trivinos (1987), procura observar,
registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos (variáveis), sem, entretanto,
entrar no mérito de seu conteúdo. De acordo com Trivinos (1987), a pesquisa descritiva
exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de
estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. 	
  
De acordo com Sekaran (1992, p.96,97), a pesquisa descritiva é identificar os aspectos
relevantes do fenômeno de interesse do pesquisador que é útil para (1) entender as
características de um grupo em uma situação de interesse; (2) pensar sistematicamente a
respeito de aspectos de uma dada situação; (3) oferecer ideias para provar e pesquisar ou (4)
tomar decisões simples.
A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva. A natureza das variáveis a serem
levantadas é do tipo quantitativo e qualitativo.
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Quanto aos meios, pode-se classificar, ainda, em estudo de caso, pesquisa bibliográfica
e documental.

Segundo Gil (2008), o estudo de caso consiste no estudo profundo e

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado
conhecimento. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos.
A pesquisa documental, por sua vez, é muito parecida com a bibliográfica, a diferença
esta na natureza das fontes, pois a documental vale-se de materiais que não recebam ainda
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa.
A pesquisa baseou-se no banco de dados

do Grupo de Trabalho GT 44-A, da

Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, no banco de dados da CONFAZ
e nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO), que consistem do
fluxo comercial de bens e serviços deste estado com as demais unidades federativas. Seu
universo envolve as 27 unidades da federação brasileira e os registros de movimentação
comercial estão nomeados pelo código nacional de atividade econômica (CNAE 2.0). 	
  
Os dados estatísticos utilizados foram obtidos através do Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias (SINTEGRA), cuja
declaração é feita pelo contribuinte. Estes dados são registros de movimentação de
mercadorias e serviços sujeitos à tributação do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS), portanto não abrangem parte das atividades ligadas ao serviço e as
atividades informais.
3. REVISÃO DA LITERATURA
3.1 Súmula vinculante
Segundo noticiários recentes, há um receio por parte de empresas e políticos, de que as
reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) considerando inconstitucionais os
incentivos fiscais dados sem a unanimidade dos secretários da Fazenda no CONFAZ levem o
tribunal a editar uma súmula vinculante, que obrigaria toda a administração pública, juízes e
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desembargadores do país a atuar conforme seu enunciado. Essa providência teria impacto
nas finanças estaduais e nos investimentos programados.
A solução para o problema é a aprovação de projeto de lei complementar (PLP	
  
238/2013) que está na Câmara dos Deputados e que abre caminho para a convalidação

(atribuição de efeito legal) dos incentivos fiscais concedidos sem a unanimidade da
CONFAZ. 	
  
O projeto de lei complementar 238/2013 dispõe sobre o quórum de aprovação de
convênio que conceda remissão dos créditos tributários constituídos em decorrência de
benefícios, incentivos fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a deliberação
prevista no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição, e para a reinstituição dos
referidos benefícios nos termos da legislação aplicável; altera a Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de
refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e Municípios; e dá outras
providências. 	
  
3.2 Política de Desenvolvimento Regional
Instrumentos de fomento ao desenvolvimento regional já existem vários no país: têmse os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e os fundos de
desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, além de outros incentivos fiscais concedidos
no âmbito das superintendências de desenvolvimento dessas regiões.
Anualmente, esses fundos mobilizam cerca de R$10 bilhões para serem aplicados em
investimentos nas três regiões. Na prática, entretanto, há pouca efetividade desses fundos em
promover o desenvolvimento regional, inclusive porque os recursos são destinados
principalmente às empresas.
Agora, o governo federal está propondo um novo Fundo de Desenvolvimento Regional
para compensar o fim da guerra fiscal. Esse novo fundo, ao contrário dos atuais, deve
priorizar investimentos em infraestrutura e qualificação de mão de obra. Deve servir para
reduzir as diferenças entre norte e sul do País, o que exige olhar para os rincões do Brasil.
Segundo Mantega (2013), atual Ministro da Fazenda, defende no Senado a unificação
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da alíquota interestadual do ICMS para 4% e a mudança no indexador da dívida dos estados.
Afirma o Ministro que a guerra fiscal atingiu seu esgotamento. Por isso, o Palácio do
Planalto está propondo a unificação da alíquota de ICMS interestadual para 4%. "Ela (guerra
fiscal) prejudica a todos. Há mais desvantagem que vantagens e temos de substituí-la por
outros mecanismos dentro da lei", defendeu durante audiência pública no Senado para
discutir a reforma do tributo.	
  
Segundo Mantega, as empresas estão deixando de investir em razão das incertezas
trazidas pelos incentivos gerados com a guerra fiscal. Na avaliação dele, é preciso que o
ICMS facilite a circulação das mercadorias. "Reformar o ICMS é dar condição para que
empresários e produtores possam aumentar sua produção", defendeu.
Ele acrescentou que não há motivos para comparar a proposta de unificação da alíquota
interestadual de ICMS com a Lei Kandir (Lei Complementar no. 87/1996), que compensou
os estados pela desoneração das exportações.
A proposta da União é reduzir as alíquotas de ICMS, de 12% e 7% atualmente, para
4%, de forma gradativa, em oito anos. Além disso, o governo federal compromete-se a
compensar as perdas de arrecadação dos estados com a criação do Fundo de Compensação e
do Fundo de Desenvolvimento Regional.
Mantega disse que é importante que haja um acordo de convalidação do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para apaziguar dúvidas e dar tranquilidade ao
futuro. Muitas medidas de guerra fiscal foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e precisam ser convalidadas pelo CONFAZ para garantir a segurança
jurídica das empresas que usufruíram dos benefícios.
Nesse sentido, há mais de dois anos tem-se discutido a Proposta de Súmula
Vinculante nº 69 (“PSV-69”) como a solução judicial para a guerra fiscal entre os Estados,
após o Supremo Tribunal Federal (“STF”) ter julgado catorze Ações Direta de
Inconstitucionalidade (“ADIs”) em 2011, reconhecendo a inconstitucionalidade de leis
estaduais que concederam benefícios fiscais em desrespeito à Lei Complementar nº 24/1975,
sem decisão unânime dos Estados no âmbito do CONFAZ.
A Proposta de Súmula Vinculante 69/2012 (PSV 69) estabelece que: “Qualquer
isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de
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pagamento ou outro benefício relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em
convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional”.
As Súmulas 346 e 473 do STF estabelecem que “a administração pública pode
declarar a nulidade de seus próprios atos” e que “a administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”.
3.3 A interpretação dos ganhos e as perdas
Na pesquisa feita pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, o coordenador
Stranz (2012) faz análises importantes a respeito do tema em estudo. O coordenador da
pesquisa da CNM espera que a redução das alíquotas interestaduais amplie a fatia de
recursos do ICMS destinada aos Estados consumidores, ou seja, àqueles que importam mais
do que exportam para as outras unidades da federação. Ele espera, por exemplo, que os
Estados mais pobres do Nordeste e Norte devam efetivamente ter suas receitas ampliadas
com a mudança. Porém, a Bahia e alguns Estados do Centro-Oeste poderão ter perdas de
receita porque, mesmo consumindo mais do que produzem, suas vendas são beneficiadas
com uma alíquota interestadual maior (12%) do que suas compras (7%) das regiões Sul e
Sudeste.
A pesquisa da CNM mostra que, no momento em que as alíquotas interestaduais forem
uniformizadas em 4%, a queda na alíquota de 12% será bem maior do que a queda na
alíquota de 7%. Dessa forma, esses Estados poderão perder 8% (12%-4%) sobre suas
exportações e ganhar 3% (7%-4%) sobre suas importações.
Conclui Stranz (2012) que as importações precisam ser bem maiores do que as exportações
para que o saldo da mudança seja positivo para as regiões menos desenvolvidas.
As conclusões feitas pela CNM, no referido estudo, são apresentados abaixo:
Nordeste e Norte – Um Estado típico dessas regiões importa muito mais do que
exporta; por exemplo: R$ 20 bilhões e R$ 5 bilhões. Pela diferenciação das alíquotas
interestaduais, este Estado tem direito de recolher 12% sobre suas exportações, enquanto
suas importações saem da origem (do Sul e Sudeste) com alíquota de 7%, cabendo a ele
como destinatário final recolher a diferença de 10% (entre os 7% da alíquota interestadual
cobrados na origem e os 17% da alíquota final do produto no destino). A receita deste Estado
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sobre o comércio interestadual é, portanto: 12% x R$ 5 bilhões + 10% x R$ 20 bilhões = R$
2,6 bilhões. Se as alíquotas interestaduais forem reduzidas e uniformizadas em 4%, este
mesmo Estado recolherá 4% sobre suas exportações e 13% sobre as importações (17% 4%), resultando na seguinte receita: 4% x R$ 5 bilhões + 13% x R$ 20 bilhões = R$ 2,8
bilhões.
Centro-Oeste – O Estado típico exporta, por hipótese, R$ 10 bilhões em mercadorias
para o resto do País e importa R$ 12 bilhões. Ele tem direito de recolher 12% sobre suas
exportações, enquanto suas importações saem da origem predominantemente com alíquota
de 7%, cabendo a ele como destinatário final recolher a diferença de 10% em relação aos
17% de alíquota interna. A receita deste Estado é, portanto: 12% x R$ 10 bilhões + 10% x
R$ 12 bilhões = R$ 2,4 bilhões. Se as alíquotas interestaduais forem reduzidas, este mesmo
Estado recolherá 4% sobre suas exportações e 13% sobre as importações (17% - 4%),
resultando na seguinte receita: 4% x R$ 10 bilhões + 13% x R$ 12 bilhões = R$ 1,96 bilhão.
Sudeste – O Estado típico exporta mais do que importa; por exemplo, R$ 30 bilhões e
R$25 bilhões. Nesse caso, ele recolhe 7% sobre suas exportações ao Nordeste-Norte e
Centro--Oeste e 12% para o próprio Sudeste e Sul (média de 10%), enquanto suas
importações saem da origem com alíquota de 12%, cabendo a ele como destinatário final
recolher a diferença de 5% (entre os 7% da alíquota interestadual cobrados na origem e os
17% da alíquota final do produto no destino). A receita deste Estado é, portanto: 10% x R$
30 bilhões + 5% xR$ 25 bilhões = R$ 4,25 bilhões. Com a uniformização das alíquotas em
4%, este mesmo Estado recolherá 4% sobre suas exportações e 13% sobre as importações
(17% - 4%), resultando na seguinte receita: 4% x R$ 30 bilhões + 13% x R$ 25 bilhões = R$
4,45 bilhões.
4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
A expectativa de uniformização das alíquotas interestaduais em 4%, segundo o
Governo Federal terá efeitos relevantes na economia e nas finanças dos Estados brasileiros.
Do ponto de vista da arrecadação, a maioria dos Estados poderá ter sua receita ampliada e,
pelas estimativas do governo, no máximo oito unidades da federação poderiam ter alguma
perda, conforme se vê no presente estudo.
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A tabela 1, a seguir, simula os possíveis impactos da redução das alíquotas
interestaduais de todas as unidades federativas (UFs). A coluna A reproduz o que cada
Estado ganharia e perderia com a

mudança caso estivessem cobrando todo o ICMS

registrado nas notas fiscais. A coluna B apresenta uma estimativa própria de qual seria o
impacto da mudança sobre os benefícios fiscais em vigor em termos de perdas para as
empresas. A coluna C expressa qual seria a perda (ou ganho) efetivo de receita para cada UF.
Tabela 1 - Balança interestadual e alíquotas de ICMS
Efeito
mudança
12% ou 7% --> 4%
UF
AM
ES
GO
MS
SC
BA
MT
PB
PE
RO
RR
AP
TO
AL
AC
SE
CE
PI
DF
RN
RS
MA
PA
PR
SP
MG
RJ
Total

Efeitos para

Receita 2011
R$ milhões

% receita

R$ milhões
(A = B + C)

5 919 882
8 547 825
9 875 178
5 413 881
12 514 406
13 117 210
5 814 672
2 824 624
9 925 874
2 594 489
421 492
510 612
1 270 345
2 272 830
585 835
1 993 722
6 794 824
2 088 224
5 195 242
3 178 453
19 502 929
3 412 368
6 833 735
15 961 796
102 138 925
29 219 113
25 154 566
303 083 051

-76,0
-35,9
-23,6
-28,0
-9,8
-7,5
-11,2
0,0
0,0
0,8
10,9
12,2
4,9
3,4
13,3
8,3
3,7
16,5
8,5
14.4
3.5
21.0
11,1
5,4
1,4
9,7
18,6
-0,1

-4 499 987
-3 071 556
-2 327 262
-1 515 494
-1 228 994
-986 679
-651 943
-778
381
20 030
46 001
62 219
62 240
76 653
77 831
165 314
251 128
345 491
439 130
458 098
679 121
717 053
758 897
864 170
1 447 911
2 839 706
4 687 493
-283 827

Empresas
R$ milhões
(B)
-2 645 178
-1 013 511
-1 947 164
-475 173
-963 398
-676 099
-415 206
-182 154
-577 558
0
0
0
0
-116 409
0
0
-422 100
-73 193
-512 326
-99 021
-1 060 952
-175 594
-285 596
-800 000
-538 610
-602 223
-584 694
-14 166 161

Estados
R$ milhões
(C)
-1 854 809
-2 058 045
-380 097
-1040 322
-265 595
-310 580
-236 737
181 376
577 939
20 030
46 001
62 219
62 240
193 062
77 831
165 314
673 228
418 684
951 455
557 119
1 740 073
892 647
1 044 492
1 664 170
1 986 521
3 441 929
5 272 188
13 882 334

Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ E do Grupo de
Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS	
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Stranz (2012) afirma que teoricamente, o que um Estado perde equivale a um ganho de
outro, de modo que, no agregado, a soma das perdas deve equivaler a soma dos ganhos. Essa
afirmação é exatamente o que diz a teoria dos jogos de John Nash Jr. ganhador do Nobel de
1994. A base da teoria é colocar-se na posição do outro e raciocinar o que alguém faria em
cada situação, modelando todas as interações com benefícios/prejuízos de ambos e daí
tomarem a melhor ação estratégica.
O autor em questão, Stranz (2012), adverte que esse cálculo não considera o quanto os
Estados estão deixando de cobrar de ICMS nas vendas para outras unidades da federação em
função de benefícios fiscais. Conclui o autor citado que, nesse caso, a perda financeira
decorrente da mudança será das empresas beneficiárias, pois o ICMS que hoje se cobra na
origem passará a ser cobrado no destino, resultando em acréscimo de arrecadação no país.
A seguir, apresenta-se o detalhamento dos cenários por regiões. As tabelas de 2 a 6,
que se seguem, simulam cenários de efeitos (impactos) da redução das alíquotas
interestaduais nas regiões.
Na coluna A mostra-se o que cada Estado ganharia e perderia com a mudança caso
estivessem cobrando todo o ICMS registrado nas notas fiscais. A coluna B apresenta uma
estimativa própria de qual seria o impacto da mudança sobre os benefícios fiscais em vigor
em termos de perdas para as empresas. A coluna C indica qual seria a perda (ou ganho)
efetivo de receita para cada Unidade da Federação (UFs).
Tabela 2 - Impacto do ICMS com cenários totais – Operações com contribuintes – em % no
ICMS total da Região Norte.
Impacto do
ICMS com
cenários totais
Operações com
contribuintes –
em % no ICMS
total da UF
NORTE

UFs - Norte

Efeito
mudança
12% ou 7% à
4%	
  

Efeitos para
(R$ milhões)

Receita 2011

% Receita

R$ milhões
(A=B+C)

Empresas
(B)

Estados
(C)
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Acre	
  
Amapá	
  
Amazonas	
  
Pará 	
  
Rondônia	
  
Roraima	
  
Tocantins	
  

585.882
510.612
5.919.882
6.833.735
2.594.489
421.492
1.270.345

13,3
12,2
-76,0
11,1
0,8
10,9
4,9

77.831
62.219
-4.499.987
758.897
20.030
46.001
62.240

0
0
-2.645.178
-285.596
0
0
0

77.831
62.219
-1.854.809
1.044.492
20.030
46.001
62.240

Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ e do Grupo de
Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS e nos
registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO).	
  
Com exceção do Estado do Amazonas, os demais Estados da região norte do país
apresentam percentuais e valores de receitas de arrecadação de ICMS interestaduais
positivos. Os Estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins apontam efeito zero
de arrecadação para as empresas. Os efeitos de arrecadação ocorrem apenas para os Estados.
O Estado do Pará tem efeito negativo (R$285.596) para as empresas e positivo para o Estado
(R$1.044.492).
Evidencia-se no Estado de Amazonas um impacto com perda potencial de 76% do seu
ICMS total arrecadado. É provável que venha a ser dado tratamento especial à Zona Franca
de Manaus, para que o Estado continue auferindo receita na operação interestadual de modo
diferenciado dos demais estados. Neste caso, o impacto calculado diferirá inclusive para as
demais UFs, no que se refere às suas relações de troca com o Estado do Amazonas.
Tabela 3 – Impacto do ICMS com cenários totais – Operações com contribuintes – em % no
ICMS total da Região Nordeste.
Impacto do
ICMS com
cenários totais
Operações com
contribuintes –
em % no ICMS
total da UF
NORDESTE

Cenários

Alagoas	
  

Efeito
mudança
12% ou 7% à
4%	
  

Efeitos para
(R$ milhões)

Receita 2011

% Receita

2.272.830

3,4

R$ milhões
(A=B+C)
76.653

Empresas
(B)
-116.409

Estados
(C)
193.062
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Bahia	
  
Ceará	
  
Maranhão	
  
Paraíba	
  
Pernambuco	
  
Piauí	
  
R.G.	
  do	
  Norte
Sergipe	
  

13.117.210
6.794.824
3.412.368
2.824.624
9.925.874
2.088.224
	
   3.178.453
1.993.722

-7,5
3,7
21,0
0,0
0,0
16,5
14,4
8,3

-986.679
251.128
717.053
-778
381
345.491
458.098
165.319

-676.099
-422.100
-175.594
-182.154
-577.558
-73.193
-99.021
0

-310.580
673.228
892.647
181.376
577.939
418.684
557.119
165.314

Fonte: Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ e do
Grupo de Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS
e nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO)	
  
Os cenários para as faixas de alíquotas de 12% ou 7% para 4% indicam que os efeitos
da mudança de alíquotas interestaduais propostos pelo governo federal são desfavoráveis
para as empresas nos estados nordestinos, exceto para Sergipe onde o efeito é zero. Assim,
com exceção da Bahia, os demais estados tiveram efeito positivo para os Estados. A única
exceção é o Estado da Bahia onde o efeito sobre a arrecadação do ICMS interestadual foi
negativo em 7,5% da receita. No total o efeito liquido da perda de arrecadação foi de
R$986.679 milhões.
Tabela 4– Impacto do ICMS com cenários totais – Operações com contribuintes – em % no
ICMS total da Região Centro-oeste.
Impacto do
ICMS com
cenários
totais
Operações
com
contribuintes
– em % no
ICMS total
da UF
CENTROOESTE

CENÁRIOS R$

Efeito
mudança
12% ou 7% à
4%	
  

Efeitos para
(R$ milhões)

R$ milhões

% Receita

R$ milhões
(A=B+C)

Empresas
(B)

Estados
(C)
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Distrito	
  
Federal	
  
Goiás	
  
Mato	
  Grosso
Mato	
  Grosso	
  
do	
  Sul	
  

5.195.242

8,5

439.130

-512,326

951.455

9.875.178
	
   5.814.672

-23,6
-11,2

-2.327.262
-651.943

-1.947.164
-415.206

-380.097
-236.737

5.413.881

-28,0

-1.515.494

-475.173

-1.040.322

Fonte: Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ e do
Grupo de Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS
e nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO)	
  
Na região centro-oeste, observa-se que os cenários para os Estados de Goiás e Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul indicam substanciais perdas de arrecadação do ICMS tanto
para as empresas como para o Estado. A perda maior para as empresas é registrada no Estado
de Goiás (R$1.947.164) e para o Estado, o Mato Grosso do Sul (R$1.040.3212 milhões).
Conclui-se, pelos cenários projetados, que a região centro-oeste, exceto o Distrito Federal,
que a política de redução das alíquotas interestaduais é prejudicial ao desenvolvimento
econômico e financeiro de seus Estados.
Tabela 5 – Impacto do ICMS com cenários totais – Operações com contribuintes – em % no
ICMS total da Região Sul.
Impacto do
ICMS com
cenários
totais
Operações
com
contribuintes
– em % no
ICMS total
da UF
SUL

CENÁRIOS
R$

-

Paraná	
  
Rio	
  Grande	
  do	
  
Sul	
  
Santa	
  

Efeito
mudança
12% ou 7% à
4%	
  

Efeitos para
(R$ milhões)

R$ milhões

% Receita

15.961.796

5,4

R$ milhões
(A=B+C)
864.170

Empresas
(B)
-800.000

Estados
(C)
1.664.170

19.502.929

3,5

679.121

-1.060.952

1.740.073

12.514.406

-9,8

-1.228.994

-963.398

-265.595
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Catarina	
  

Fonte: Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ e do
Grupo de Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS
e nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO)	
  
Em toda a região Sul, os resultados apontam que os Estados poderiam sofrer efeitos
negativos de arrecadação interestadual para as empresas. Como exceção, o Estado de Santa
Catarina mostra efeito negativo na arrecadação do Estado.
Tabela 6 – Impacto do ICMS com cenários totais – Operações com contribuintes – em % no
ICMS total da Região Sudeste.
Impacto do
ICMS com
cenários totais
Operações com
contribuintes –
em % no ICMS
total da UF
SUDESTE
Efeito
mudança
12% ou 7% à
4%	
  

Efeitos para
(R$ milhões)

CENÁRIOS

R$ milhões

% Receita

Espírito	
  Santo	
  
Minas	
  Gerais	
  
Rio	
  de	
  Janeiro	
  
São	
  Paulo
	
  

8.547.825
29.219.113
25.154.566
102.138.925

-35,9
9,7
18,6
1,4

R$ milhões
(A=B+C)
-3.071.556
2.839.706
4.687.493
1.447.911

Empresas
(B)
-1.013.511
-602.223
-584.694
-538.610

Estados
(C)
-2.058.045
3.441.929
5.272.188
1.986.521

Fonte: Organizado pelos autores com base no banco de dados da CONFAZ e do Grupo de
Trabalho GT 44-A, da Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS e nos
registros da Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (SEFAZ-GO)	
  
Os resultados dos cenários apontam que o Estado do Espírito Santo mostra uma
perda de arrecadação do ICMS interestadual em 35,9%, para as empresas (R$1.013.511
milhões) e para o Estado (R$2.058.045 milhões). Todos os estados da região sudeste
apresentam perdas de arrecadação para as empresas.
Como síntese, apurou-se um total de arrecadação (receita) das operações
interestaduais registra o valor de R$303.083.051 milhões, com perdas para as empresas em
R$14.166.161, e ganho para os Estado em R$13.882.334 milhões. O efeito líquido total é de
R$283.227 milhões de perdas.
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5. CONCLUSÃO
Os resultados da pesquisa mostram que nos cenários da região norte, com exceção do
Estado do Amazonas, os demais estados da região norte do país apresentam percentuais e
valores de receitas de arrecadação de ICMS interestaduais positivos. Os efeitos de
arrecadação ocorrem apenas para os Estados. O Estado do Pará tem efeito negativo
(R$285.596) para as empresas e positivo para o Estado (R$1.044.492). Evidencia-se que o
impacto no Amazonas, com perda potencial de 76% do seu ICMS total arrecadado.
Na região nordeste, os cenários para as faixas de alíquotas de 12% ou 7% para 4%
indicam que os efeitos da mudança de alíquotas interestaduais propostos pelo governo
federal são desfavoráveis para as empresas nos estados nordestinos, exceto para Sergipe
onde o efeito é zero. A única exceção é o Estado da Bahia onde o efeito sobre a arrecadação
do ICMS interestadual foi negativo em 7,5% da receita. No total o efeito liquido da perda de
arrecadação foi de R$986.679 milhões.
Conclui-se, pelos cenários projetados, que na região centro-oeste, exceto o Distrito
Federal, a política de redução das alíquotas interestaduais é prejudicial ao desenvolvimento
econômico e financeiro de seus Estados.
Em toda a região Sul, os resultados apontam que os Estados poderiam sofrer efeitos
negativos de arrecadação interestadual para as empresas. Como exceção, o Estado de Santa
Catarina mostra efeito negativo na arrecadação do Estado.
Os resultados dos cenários do Sudeste apontam que o Estado do Espírito Santo
mostra uma perda de arrecadação do ICMS interestadual em 35,9%, para as empresas
(R$1.013.511 milhões) e para o Estado (R$2.058.045 milhões). Todos os estados da região
sudeste apresentam perdas de arrecadação para as empresas.
Como síntese, apurou-se um total de arrecadação (receita) das operações
interestaduais registra o valor de $303.083.051 milhões, com perdas para as empresas em
R$14.166.161 milhões, e ganho para os Estado em R$13.882.334 milhões. O efeito liquido
total é de R$283.227 milhões de perdas. 	
  
Como conclusão, a pesquisa aponta também que o esperado fim da “guerra fiscal”,
defendida pelo atual Ministro da Fazenda, por intermédio da unificação da alíquota
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interestadual do ICMS para 4% e a mudança no indexador da dívida dos estados, está longe
de se chegar a um fim. Sustenta o Ministro que “Há mais desvantagem que vantagens e
temos de substituí-la por outros mecanismos dentro da lei", contudo os Estados e empresas
que poderão ter perdas em razão da unificação da alíquota interestadual possivelmente não
estarão de acordo com a mudança proposta.	
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POTENCIALIDADES E DESAFIOS NA CADEIA PRODUTIVA DO MEL NA
REGIÃO DO JALAPÃO, ESTADO DO TOCANTINS
Paulo Tizoni Paraná
Alcido Elenor Wander
Resumo
O presente trabalho se propõe a apresentar resultados da pesquisa sobre a cadeia produtiva do mel na região do
Jalapão, enquanto metodologia utilizou-se para fins de levantamento de dados questionário técnico
contemplando todos os detalhes relacionados com a extração, produção, processamento e comercialização,
cujos dados uma vez tabulados, permitiu a utilização da matriz SWOT específica para fins do diagnóstico e a
Matriz GUT, como um refinamento para estabelecer prioridades na tomada de decisão, o quadro diagnóstico
traz detalhes do processo de produção do mel, englobando todas as fases e etapas, cuja análise pode orientar
iniciativas dentro do quadro de competência do apicultor através da sua entidade representativa, bem como
sugerir a revisão e/ou elaboração de Políticas Públicas capazes de redefinir e reverter a situação atual para uma
condição que favoreça o desenvolvimento da cultura apícola no Jalapão com base em novas tecnologias de
produção pelo viés da sustentabilidade.
Palavras-chave: Diagnóstico, produção, atividade apícola, desenvolvimento sustentável, capacitação e
comercialização.

Abstract
This paper aims to present results of research on supply chain honey in Jalapão while methodology was used
for the purpose of data collection questionnaire addressing all technical details related to the extraction,
production, processing and marketing, whose data tabulated once allowed the use of specific SWOT matrix for
purposes of diagnosis and matrix GUT as a refinement to establish priorities in decision making, diagnosis
framework provides details of the honey production process, encompassing all phases and stages whose
analysis can guide initiatives within the framework of competence beekeeper through their representative body,
as well as suggesting a revision and / or development of public policies able to reset and reverse the current
situation to a condition that favors the development of beekeeping in culture Jalapão based on new production
technologies for sustainability. bias. Keywords: Diagnosis, production, beekeeping, sustainable development,
training and marketing.

1. Introdução
Enquanto desdobramentos dos esforços desencadeados pelo MDA – Ministério do
Desenvolvimento Agrário, o qual produziu um documento estratégico visando o
fortalecimento da agricultura familiar, ao oferecer as condições e recursos que propiciam
mudanças de ordem social, econômica e ambiental para os pequenos agricultores que vivem
em condições quase sub-humanas resulta na elaboração do Plano Nacional de Promoção das
cadeias de Produtos da Biodiversidade, que teve sua implementação na região do Jalapão
através do Projeto Fortalecimento das cadeias produtivas dos Empreendimentos Econômicos
Solidários em Territórios da Cidadania, Tocantins (EESTO), cuja execução contou com a
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parceria de diversos atores, tendo como Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos –
FINEP, Financiamento de Bolsas: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico –
CNPq, Convenente: Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Tocantins – SECT, e
Interveniente Executor: Instituto Federal do Tocantins – IFTO, que estruturou uma equipe
multidisciplinar formada por professores e alunos da instituição, configurada de forma a
agregar perfis profissionais que interagiram nas diferentes áreas do conhecimento com o
intuito de convergir para ações focadas no fortalecimento da cadeia produtiva da apicultura
na região do Jalapão, através do qual se pôde avaliar as condições da produção do mel em 8
(oito) municípios da região do Jalapão, sendo: Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo,
Lizarda, Mateiros, São Félix do Tocantins, Rio Sono, Lagoa do Tocantins e Santa Tereza do
Tocantins, identificando as fragilidades e potencialidades presentes neste contexto, e
alternativas que viabilizam o desenvolvimento e o crescimento da atividade apícola na região
estudada.
A região do Jalapão está contemplada pelo MDA – Ministério do Desenvolvimento
Agrário como sendo – Território da Cidadania – ou seja, uma área carente com baixo IDH
(0,67), ficando entre os 21 (vinte um) municípios precários do Tocantins, que contemplam
121.816 habitantes, dos quais 30,6% vivem no meio rural, tendo 5.502 agricultores dos quais
246 são dependentes de apicultura, agricultura. (Fonte: Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico).
O Setor apícola cumpre um papel importante no agronegócio do Estado do Tocantins
e a região do Jalapão oferece condições favoráveis para a exploração da atividade, em função
do clima e da flora apícola diferenciada que pode em um segundo momento desencadear o
processo de indicação geográfica e indicação de origem.
Para facilitar a familiarização com o conteúdo da pesquisa, procurou-se valorizar
conceitos identificados com a agricultura familiar no contexto da atividade apícola, a
exemplo da cadeia produtiva do mel e governança em cadeia. Assim, o estudo está focado na
cadeia produtiva do mel que através de um diagnóstico apresenta uma visão sistêmica da
mesma permitindo identificar as potencialidades e as fragilidades em cada elo da cadeia,
fornecendo elementos de análise capazes de estruturar de forma teórica a cadeia produtiva do
mel, subsidiar a revisão, reelaboração e construção de Políticas Públicas voltadas de forma
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sustentável para crescimento e desenvolvimento da atividade apícola, na região do Jalapão.
1. Metodologia
A efetivação da pesquisa teve como base a aplicação de questionário diagnóstico que
colheu informações junto a todos os atores contemplados na cadeia produtiva do mel,
exigindo na investigação a combinação de diversos esforços tais como entrevista, visitas
técnicas, observação direta e reuniões.
Para análise da construção da cadeia produtiva do mel, utilizou-se o método “Análise
de Filére”, posta a execução da pesquisa para posterior tabulação e tratamento dos dados foi
necessário utilizar-se de ferramentas de gestão capazes de em sua amplitude, configurar a
dinâmica da cadeia produtiva do mel na região do Jalapão, no ambiente interno e ambiente
externo a fim de se fazer conhecido todas as situações que pudessem influir direta e
indiretamente na condição competitiva do negócio do mel, norteando a construção de
medidas estratégicas que viabilizassem o fortalecimento das potencialidades e amenização
ou erradicação das fragilidades. Assim para esse formato fez-se uso da Matriz SWOT
(Strong – pontos fortes, Weak – pontos fracos, Opportunities – Oportunidades, Threats –
ameaças), combinado com outra ferramenta que assegurasse com maior precisão, o processo
de tomada de decisão, para o que foi utilizada a Matriz GUT, cujo propósito é o de analisar
os fatores críticos de sucesso na ordem do tempo, ou seja, o estudo (evolução/involução),
enquanto gravidade, urgência e tendência de cada situação problema a curto e médio prazo,
para então definir a prioridade na tomada de decisão.
1. Resultados da Pesquisa
A pesquisa foi norteada pelo estudo e conhecimento da cadeia produtiva do mel na
região do Jalapão, desta forma imprescindível a apresentação da cadeia produtiva do mel,
conceito e constituição.
Na concepção de (ARAÚJO, 2007), a cadeia produtiva é formada pela articulação interrelacionada por agentes econômicos, os quais fazem parte dos elos da cadeia.
A cadeia produtiva é um sistema formado por um conjunto de setores econômicos, que
estabelecem entre si significativas relações de compra e venda, os quais, articulados de
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forma sequencial no processo produtivo, envolvem toda a atividade de produção e
comercialização de um produto, de forma que, ao longo da cadeia, os produtos são
crescentemente elaborados, obtendo agregação de valor. A cadeia de produção pode ser
entendida também como “uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes
de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico” (BATALHA, 2007, p. 6).
Cadeia Produtiva do Mel
PRODUÇÃO, CULTIVO e EXTRAÇÃO
EMPRESA DE PROCESSAMENGTO E BENEFICIAMENTO	
  

FORNECEDOR DE MÁQUINAS

PROCESSAMENTO E BENEFICIAMENTO PRÓRPRIO
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	
  

LOJAS ESPECIALIZADAS ASSOCIAÇÃO, COOPERATIVAS, SUPERMERCADOS
E OUTROS
	
  
MERCADO INFORMAL COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DE FEIRAS E VENDAS
DIRETAS	
  

CONSUMIDOR FINAL
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Fonte: Adaptado de SEBRAE Agronegócio (2006)

O conceito emanado pelos autores dá o significado de cadeia produtiva como sendo
um trabalho articulado, ordenado e sequenciado entre agentes econômicos que organizam um
processo inteligente de transformação da matéria-prima ou produto bruto em produto final,
agregando valor em cada etapa do processo (produção, processamento e comercialização),
assegurando qualidade para o consumidor final.
O sistema de produção na região do Jalapão é feita de forma artesanal, sendo por
conta própria, por encomenda ou por arrendamento, cuja produção se desenvolve de quatro
formas, sendo por núcleo de trabalho (refere-se aos trabalhos conjuntos, que une dois ou
mais produtores/apicultores que em comum acordo se agrupam por proximidade
estabelecendo uma relação de ajuda para atenderem suas necessidades na atividade apícola),
por grupo de trabalho (refere-se a trabalhos conjuntos independentemente da localização
geográfica para atender interesses comuns, que não seria possível de ser atendida de forma
individual), por associação de trabalho e em cooperativa (refere-se aos trabalhos organizados
pela entidade social para atender interesses diversos); já o sistema de comercialização,
obedece as seguintes modalidades venda a domicílio, em Feiras Locais, em Mercados
Municipais, Diretamente a Lojistas, intermediários, vendas por encomendas e consumidor
final e o sistema de distribuição do mel

feita integralmente ao mercado interno e está

aderente ao processo de comercialização, sendo: diretamente ao consumidor final, a lojistas,
mercados municipais, e representantes, conforme fluxograma a seguir:
Fluxograma do Detalhamento da Produção do Mel no Jalapão
PRODUÇÃO

Núcleo
de
Trabalh
o

COMERCIALIZAÇ
ÃO
Venda a
domicíli
o
Venda
em
Feiras
Locais
Venda
em
Mercado

DISTRIBUIÇÃO

DISTRI
BIÇÃO
DIRET
A AO
CONSU
MIDOR
DO
MERCA
DO
INTER
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Municip
ais
Venda
Direta a
Lojistas

Grupo
de
Trabalh
o

Por
Encome
nda

Artesanal

Vendas
Interme
diárias

Distribui
ção a
lojistas
Vendas
a
Mercado
s
Municip
ais

Vendas
encome
ndadas
para
Interme
diários
e/ou
consumi
dores
finais do
mercado
interno

Vendas
a
distribui
dores
vendas a
represen
tantes

Lojistas
Mercado
s
Municip
ais

Associa
ção de
Trabalh
o

Arrend
ada

Em
Cooper
ativa

NO

Não há
vendas
por
parte do
produtor
.
Comerci
alização
pelo
Arrendat
ário
DISTRI
BIÇÃO
DIRET
A AO
CONSU
MIDOR
DO
MERCA
DO
INTER
NO

Fonte:Autor Autor

A aplicação das ferramentas de gestão, na apuração do diagnóstico, produziu os
resultados, segundo a finalidade de cada uma, sendo que a Matriz SWOT teve como
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propósito analisar no ambiente interno que considerou variáveis relacionadas com a
infraestrutura expressa enquanto pontos fortes e pontos fracos, e no ambiente externo levouse em conta todos os aspectos relacionados com a comercialização a partir de suas variáveis,
expressas enquanto ameaças e oportunidades, o que nos apresenta a seguinte situação:

Aplicação da Matriz SWOT
INFRAESTRUTURA – Ambiente Interno
Pontos Fortes

§
§
§
§
§
§
§
§

Facilidade de acesso ao apiário
Instalações adequadas
Até cinco safras por ano
Alto grau de associativismo
Alto grau de capacitação
Experiência em apicultura
Atividade de baixo impacto ambiental
Clima e flora diferenciado e favorável ao
desenvolvimento da atividade

COMERCIALIZAÇÃO – Ambiente Externo
Oportunidades
§ Identificação do produto (IG, rótulo/marca)
§ Investimento em marketing/propaganda
§ Assegurar venda com garantia (análise
laboratorial)
§ Diversificação de produtos (derivados do mel)
§ Definição de canal de venda/distribuição
§ Profissionalização de vendas
§ Participação ativa da Associação
§ Organização da produção
§ Definição da amplitude de mercado
§ Fonte:Autor Autor

Pontos Fracos
§ Baixo número de instalações
§ Baixa produtividade
§ Estruturação dos apiários na forma de doação
§ Capacitação sem resultados (ineficiente)
§ Falta de diversificação de produtos (derivados
do mel)
§ Cadeia produtiva desestruturada;
§ Canais de Distribuição indefinidos;
§ Falta de diversificação de produtos derivados do
mel
§ Baixo investimento em marcas;
§ Desconhecimento de marcas por parte dos
consumidores.
§ Entidade Social inativa, desorganizada
§ Desconhecimento de novas práticas de
produção
§ Falta de assessoria Técnica
Ameaças
§ Baixa identificação do produto (rótulo/marca)
§ Comercialização do produto sem garantia
§ Falta de uniformidade de preços (política de
preços)
§ Inexistência de produtos derivados do mel
§ Falta
de
definição
de
canal
de
venda/distribuição
§ Vendas não profissionalizadas
§ Entidade social ineficiente
§ Falta de organização da produção
§ Falta de visão de mercado

Os problemas centrais que impedem o desenvolvimento da atividade apícola na
região do Jalapão, relacionadas com a infraestrutura, (ambiente interno) são: a) Capacitação
dos Produtores/apicultores: a pesquisa nos traz a informação de que há um alto índice de
capacitação, indicando que todos os produtores/apicultores já passaram por um processo de
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capacitação, no entanto a formação obtida não está gerando resultado efetivo na produção e
na comercialização, desta forma a capacitação deverá ser direcionada para as deficiências
encontradas no setor, destacando a importância da atividade apícola como sendo principal
atividade econômica, o que vai trazer a profissionalização dos apicultores e coo
consequência a alavancagem do setor apícola; b) Cadeia produtiva: os produtores não têm
conhecimento da organização da cadeia produtiva do mel nem dos produtos da mesma; c)
Associativismo: os produtores/apicultores devem ser conscientizados sobre associativismo
e/ou cooperativismo buscando o fortalecimento da atividade apícola; d) Poder Público: os
produtores/apicultores precisam ter o apoio do poder público para organizar e disciplinar a
atividade; e) Fomento: para o crescimento e desenvolvimento do setor há a necessidade de
investimento, assim faz-se necessário buscar linhas de crédito, tendo como argumento a
garantia do retorno de investimento a curto prazo o ganho social pelo benefício das
comunidades, quilombolas, indígenas e os pequenos produtores rurais, pelo fortalecimento
da agricultura familiar; f) Produção: a produção do mel é feita de forma artesanal; g)
Organização da Entidade Social: a desorganização e desarticulação do setor apícola deve-se
a falta de atuação das associações que não cumpre sua função o que impede que seus
associados exerçam o seu papel. A entidade social deve começar um trabalho de base
ressaltando a importância do associativismo e/ou cooperativismo e buscar os
relacionamentos diversos na forma de parceria com o setor público e privado aproveitando
ao máximo as oportunidades em aberto e criando novas demandas de crescimento e
desenvolvimento, para o financiamento e sustentabilidade da atividade apícola. Enquanto
que os problemas referente ao ambiente externo, onde se mensura a relação com o cliente
(consumidor), decorrentes dos esforços da comercialização, são a) Comercialização: as
vendas na residência e o porta-a-porta é uma prática que não permite o crescimento do
produtor/apicultor, servindo como um desestímulo a produção em escala; b) Qualidade: a
garantia de qualidade implica em uma mudança de cultura no processo de produção que
atualmente é artesanal, devendo ter a obrigatoriedade de que o produto antes da venda passe
pela análise laboratorial, assegurando a idoneidade do produto e a ausência de substâncias
que possam causar contaminação; c) Certificação do produto: a quebra de barreiras com o
modelo artesanal passa pela busca de certificação do produto junto a instituições
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credenciadas para uma destinação confiável aos consumidores; d) Divulgação: não está
presente em qualquer canal da mídia, assim não se cria uma cultura de consumo com base
nas propriedades alimentícias e terapêuticas do mel e seus derivados, além de se tratar de um
produto saudável de baixo custo para o consumo diário; e) Especificações Técnicas: a
produção do mel no Jalapão não atende as especificações técnicas necessárias para
comercialização.
Para fins de tomada de decisão utilizou-se a ferramenta GUT – Gravidade Urgência e
Tendência, que tem por objetivo analisar todos os óbices que impedem ou dificultam na
cadeia o cumprimento das estratégias, políticas e diretrizes estipuladas na cadeia, assim
enquanto prioridade na tomada de decisão tem-se:
Prioridade na Tomada de Decisão
Nº
1º
1º
1º

1º
1º
1º
1º
1º
2º

2º

3º
3º

Situação
Problema
Baixa
Produtividade
Baixo número de
instalações
Entidade
Social
inativa,
desorganizada
Desconhecimento
de novas práticas
de produção
Falta de assessoria
Técnica
Comercialização
do produto sem
garantia
Entidade
social
ineficiente
Falta de visão de
mercado
Capacitação sem
resultado
(ineficiente)
Falta
de
organização
da
produção
Canais
de
Distribuição
indefinidos
Desconhecimento
de marcas por
parte
dos

Pontos

Ambiente

Status

125

Interno

Infraestrutura

125

Interno

Infraestrutura

125

Interno

Infraestrutura

125

Interno

Infraestrutura

125

Interno

Infraestrutura

125

Externo

Comercialização

125

Externo

Comercialização

125

Externo

Comercialização

100

Interno

Infraestrutura

100

Externo

Comercialização

80

Interno

Infraestrutura

80

Interno

Infraestrutura
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consumidores.
Falta
de
uniformidade de
preços (política de
preços)
Falta de definição
de
canal
de
venda/distribuição
Vendas
não
profissionalizadas
Baixo
investimento em
marcas
Baixa
identificação do
produto
(rótulo/marca)
Cadeia produtiva
desestruturada
Inexistência
de
produtos
derivados do mel
Falta
de
diversificação de
produtos
(derivados do mel)
Estruturação dos
apiários na forma
de doação

3º

3º
3º
4º

4º

5º
6º

6º

6º

80

Externo

Comercialização

80

Externo

Comercialização

80

Externo

Comercialização

60

Interno

Infraestrutura

60

Externo

Comercialização

36

Interno

Infraestrutura

12

Externo

Comercialização

4

Interno

Infraestrutura

3

Interno

Infraestrutura

Fonte: autor

1

Conjuntura da Produção do Mel
Analisando o contexto internacional, conforme tabela: Rankig dos Maiores

produtores mundiais de mel e cera no ano de 2011, encontra-se a China em 1º lugar com
446.089t de mel, figurando o Brasil em 11º lugar com a produção de 41.604t mel equivalente
a 9,3% do maior produtor mundial, já a Índia ocupa o primeiro lugar enquanto produtor de
cêra com 23.000t estando o Brasil em 10º lugar com a produção de 1.700t equivalente a
7,4% da produção mundial de cêra.
Ranking - Maiores Produtores Mundiais de Mel e Cera

Ranque

Produção do
Mel Mundial
(2011)

País

Mel Natural

Produção do
Cera Mundial
(2011)
País

Cera Natural
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1º

China

446.089

Índia

23.000

2º

Turquia

94.245

Argentina

4.700

3º

Ucrânia

70.300

Etiópia

4.500

4º

Estados Unidos

67.294

Turquia

4.235

5º

Rússia

60.010

República de
Coréia

3.396

6º

Índia

60.000

Quênia

2.500

7º

Argentina

59.000

Angola

2.300

8º

México

57.783

México

1.966

9º

Etiópia

53.675

Tanzânia

1.830

10º

Irã

47.000

Brasil

1.700

Fonte:
FAOSTAT,
Brasil
41.604 Espanha
1.614
2011
A produtividade de mel conforme a tabela de Produtividade média em apicultura em
vários país, apresenta o Brasil como sendo o País com a menor média de produtividade
sendo de 15kg por colmeia, estando o México que ocupa o 8º lugar no ranking mundial de
produção de mel com a média de 32kg/colméia, em seguida temos o EUA 4º colocado na
produção do mel com a mesma média da 7ª colocada a Argentina 7ª colocada na produção do
mel com 32,5kg/colmeia, posteriormente em uma condição muito superior a maior produtora
de mel no ranking mundial com a média de 75kg/colmeia.
Produtividade média da Apicultura em vários países
Produtividad
e Média
Anual

Fonte:
SEBRAE

Brasil

EUA

México

Argentina

China

15

32

31

30 a 35

50 a 100

A julgar por este cenário verifica-se que temos um longo caminho a percorrer para
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que possamos melhorar a nossa produtividade e capacidade competitiva. No entanto se
considerarmos que no último congresso Brasileiro de Apicultura em Belém – PA, (05 a
08/11/2014), foi comprovado e apresentado como diferencial de produtividade que já temos
Know-how para a produzir 54kg/colmeia, logo se a China produz 446.089 tendo como média
de produção 75kg, o montante de colmeia do maior produtor é de 5.948 colméias. Já o Brasil
cujo montante é de 41.604t com 2.774 colméias, que a partir de 54kg/colmeia, estaria
produzindo em escala mundial 149.796t o que nos colocaria segundo ranking de produção
apresentado como o 2º maior produtor de mel do mundo, e considerando a produção normal
no Brasil que atualmente é de 25kg/colmeia teríamos uma produção de 69.350t, que
melhoraria nossa posição no ranking mundial nos colocando como o 4º maior produtor do
mundo, logo a mudança no cenário internacional depende única e exclusivamente de
aquisição e práticas das novas tecnologias de produção.
O mercado do mel e derivados é muito vasto tanto interno como externo, e para
atender a demanda, deve-se fazer um trabalho amplo junto aos produtores/apicultores que se
inicia com a extração do mel no campo até a fase final de comercialização, importante
repassar aos mesmos cuidados básicos a exemplo das exigências sanitárias, que em nosso
país é regulado pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
obedece aos padrões internacionais assegurando desta forma a competitividade dos produtos
no mercado interno e externo com qualidade, assim todos os estabelecimentos quando do
processamento do mel devem ter a garantia da qualidade com as BPF – Boas Práticas de
Fabricação (Sebrae, 2009, p.14). Também deve ser observado o que determina o PNCR –
Programa Nacional de Controle de Resíduos para o mel que atende as exigências da União
Européia, já que os produtos de origem animal necessariamente devem ter o selo da inspeção
sanitária, abrindo assim as possibilidades de negócios como mercado Europeu (FAO, 2009).
1

A Atividade Apícola no Tocantins
Observando a produção do Tocantins (2012 - 124.827t) em relação à do Brasil (2012

- 33.931.503t), conforme tabela – Produção de mel (kg) por Estado – 2008 – 2012, a
contribuição é irrisória tendo em vista que representa 0,04%. Importante ressaltar que a
contabilização deixa de fora 246 apicultores da região do Jalapão que podem produzir
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fazendo uso das novas tecnologias de produção 69.000t anualmente, o que representa mais
61% de produção a ser computada em termos nacionais, melhorando desta forma a nossa
posição nesse contexto e colocando o Tocantins como sendo o 1º produtor de mel da Região
Norte do Brasil.
Produção do Mel (kg) por Estado, 2008 a 2012
Unidade da
Federação
2008
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande
do Norte
Paraíba
Pernambuc
o
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas
Gerais
Espírito
Santo
Rio de
Janeiro
Guanabara
São Paulo
Paraná
Santa
Catarina
Rio Grande
do Sul
Mato
Grosso do
Sul
Mato
Grosso
Goiás
Distrito
Federal
TOTAL Brasil

Ano
2009
160.600
5.060
19.040
132.530
397.423
7.753
134.864
780.514
4.143.804
4.072.702

2010
168.403
5.966
21.392
133.125
354.688
7.599
129.885
747.563
4.278.146
4.734.959

2011
171.990
5.203
45.449
133.560
401.656
7.752
156.171
1.118.997
3.262.456
2.760.342

2012
184.770
5.289
48.394
132.135
413.895
8.104
153.485
1.107.223
5.107.769
4.165.291

175.673
6.300
43.267
131.986
435.791
8.305
124.827
1.107.828
1.563.110
2.016.621

1.065.455

1.107.409

885.835

904.106

406.266

222.224

272.558

269.900

303.078

188.172

1.382.104

1.774.685

2.094.397

2.349.890

635.513

155.075
135.613
2.194.679

169.609
136.611
1.922.081

203.025
124.713
2.396.863

213.120
114.375
2.646.399

133.697
53.738
1.595.087

2.862.052

2.605.800

3.076.439

3.075.632

3.398.782

330.929

366.625

467.955

462.926

487.170

314.627

317.775

350.575

382.860

376.632

2.061.425
4.634.976

2.188.741
4.831.491

2.316.558
5.467.799

2.417.209
5.204.851

2.821.915
5.496.340

3.706.463

4.514.601

3.965.962

3.990.442

4.388.589

7.418.327

7.155.221

7.098.492

6.985.275

6.774.295

646.222

430.482

512.417

686.486

820.961

493.879

315.021

428.035

379.281

405.619

322.010

301.335

314.867

334.440

315.019

36.084

37.860

35.265

16.050

20.000

37.836.434

39.029.631

38.072.673

41.792.775

33.931.503

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

A Tabela - Produção de Mel nos Estados da Região Norte – 2008 – 2012 demostra a
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representatividade do Tocantins como sendo o 2º maior produtor dessa Região, entre 2008 e
2011, e ficando como 3º colocado em 2012, situação essa que está prejudicada por não estar
contemplada a produção da região do Jalapão que manteria o Tocantins como o 1º maior
produtor da Região Norte.
Produção de Mel nos estados da Região Norte, 2008 a 2012
Região
Norte e
Estados
2008

Ano
2009

Brasil

ST

2010
37.836.
434
857.270

2011
ST

2012
39.029.
631
821.058

Norte
Rondôni
1º
160.600
1º
168.403
a
Acre
5º
5.060
5º
5.966
Roraima
3º
132.530
2º
133.125
Amapá
4º
7.753
4º
7.599
Tocantin
2º
134.864
3º
129.885
s
Legenda: ST = Status
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal

ST

38.072.
673
921.781

ST

41.792.
775
946.072

33.931.
503
926.149

ST

1º

171.990

1º

184.770

1º

175.673

5º
3º
4º

5.203
133.560
7.752

5º
3º
4º

5.289
132.135
8.104

5º
2º
4º

6.300
131.986
8.305

2º

156.171

2º

153.485

3º

124.827

A tabela Número de Colméia, Produção anual e Produtividade média por colméia nos
municípios do Território do Jalapão, representa 20% da produção da região, fazendo-se uso
ainda de um processo artesanal de produção, já que a média de produção é de
8,69kg/colméira/safra, coma variação entre 2 e 6 colheitas anuais, verifica-se a fragilidade no
modelo de produção praticado na região do Jalapão, que por desconhecimento das novas
tecnologias de produção vão sendo adiadas as mudanças de ordem social, econômicas,
políticas e ambientais.
Número de Colméia, Produção anual e Produtividade média por colméia nos municípios do
Território do Jalapão
MUNICÍPIO
Aparecida do
rio negro
Lagoa do
Tocantins
Lizarda
Monte do
Carmo
Ponte alta do
Tocantins
Rio Sono
Santa Tereza
São Félix

Quantidade
Colméias

%

Produção
Anual/Kg

%

Prod. Média
Colméia/Kg

15

11%

168

14%

11,2

4

3%

60

5%

15

35

25%

135

11%

4

22

16%

245

21%

11

19

14%

144

12%

8

1
8
34

1%
6%
24%

10
28
410

1%
2%
34%

10
3,5
12
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TOTAL
138
Fonte: Questionário Diagnóstico

1

100

1.200

100

8,69

Viabilidade econômica
O cálculo de viabilidade econômica considerou o conceito estipulado por Noronha

(1981), que segundo ele é determinada pela TIR – Taxa Interna de Retorno, a qual torna o
valor líquido presente do fluxo de caixa igual a zero (0). Sendo “ρ” Taxa Interna de Retorno,
“Lt” Fluxo Líquido de Caixa e “t” são os períodos de produção.
n

Σ Lt (1+ ρ)- t = 0
t=0

Desta forma, considerando a rentabilidade anual, que consolida todos os custos
relacionados com investimento, instalação e produção, tem-se:
Rentabilidade anual (10 colmeias)
Item
INSTALAÇÃO
APIÁRIO
INSUMOS
SERVIÇOS
CUSTO TOTAL (COE + COT)
RECEITA POTENCIAL (10
colmeias)
TOTAL

Débito (D)
Crédito (C)
D
D
D
D
D

TOTAL R$
271,00
676,00
553,50
510,00
2.010,50

C

8.000,00

C

5.989,50

Fonte: autor

Consolidação de custos e investimentos (10 colmeias)
Valor
Item
Quantidade
Unitário
Total
Produção (kg) (RT1.000 kg
R$8,00
8.000,00
Receita Bruta)
Custo total (R$)
2.010,50
Lucro operacional (R$)
5.989,50
Índice de lucratividade
74,8%
(%)
Legenda: COT: Custo Operacional Total da Produção de Mel; COE: Custo Operacional Efetivo (mão-deobra);
LO : Lucro Operacional (diferença entre RB – CT) Receita Bruta e Custo Total; IL : Índice de Lucratividade
Fonte: autor
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Assim a partir da Consolidação de custos e investimentos com base no volume de
produção de 10 (dez) colmeias, tem-se como índice de lucratividade, 74,8%, o que
recomenda o desenvolvimento da apicultura na região do Jalapão.
1

Políticas Públicas
Conceito de Políticas Públicas “campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo,

colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente).” SOUZA
(2003).
Além do PNGEO – Programa Nacional de Georeferenciamento, definido pelo
Ministério do Planejamento, que tem por objetivo proceder ao cadastramento dos
Apicultores e promover a rastreabilidade e georeferenciamento e a Modernização da
Produção Apícola no Brasil, a fim de atender com qualidade as exigências de consumo,
temos uma ampla legislação que ampara a atividade apícola em nosso País é bem ampla
sendo: Decreto Nº 7.216, de 17 de Junho de 2010; Resolução nº 001/2010, de 10 de Abril de
2010; Instrução Normativa nº 64, de 19 de dezembro de 2008, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA); Decreto Nº 5.741, de 30 de Março de 2006; Instrução
Normativa nº 16, de 11 de Junho de 2004; Portaria nº 9, de 18 De Fevereiro de 2003;
Instrução Normativa nº 3, de 19 de Janeiro de 2001 e Portaria nº 6, de 25 de Julho de 1985,
verifica-se desta forma que faltam instrumentos legais para promover o desenvolvimento da
agricultura familiar, trazendo os benefícios necessários para atender as comunidades carentes
da área rural, ocorre que essas informações não são do conhecimento dessas comunidades,
sendo necessário um trabalho de sensibilização e de articulação com iniciativa e
envolvimento direto de todas as esferas públicas, juntamente para atender as necessidades
básicas da atividade apícola, que se refere à extração, processo produtivo, assistência técnica,
com repasse e ampliação da tecnologia de produção, o que implica no aumento da
produtividade,

tendo em vista que o consumo pode estar diretamente vinculado à

necessidade e interesse do mesmo para atender a merenda escolar e mesmo às creches
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hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários e refeitórios de entidades
assistenciais públicas da rede estadual e municipal, com dispensa de licitação, através das
chamadas públicas, promovendo a inclusão social no campo e fortalecendo a agricultura
familiar.
O Tocantins tem enquanto Política Pública voltada pra o setor apícola o Programa de
Fomento a Implantação do Serviço de Inspeção de Municipal – PFISIM, já foram visitados
todos os 139 municípios do Estado do Tocantins, apresentando o programa e ressaltando a
importância do SIM ao tempo em que orienta e oferece modelo de Planta Baixa
Arquitetônica para o ramo da apicultura e Projeto de Lei a ser utilizado para validar o
processo de monitoramento dos produtos de origem animal, tendo de imediato a implantação
em 23 (vinte e três) municípios, são eles: Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Araguaçú,
Araguatins, Augustinópolis, Barrolândia, Brasilândia, Brejinho de Nazaré, Cariri, Colméia,
Crixás do Tocantins, Dois Irmãos,Lagoa da Confusão, Lajeado, Lavandeira. Miracema do
Tocantins, Miranorte, Natividade, Pedro Afonso, São Valério, Talismã , Wanderlândia,
Xambioá, importante salientar que de todos os municípios citados nenhum deles faz parte da
região do Jalapão (SEAGRI, 2012).
O Relatório Estadual de Inspeção de Serviço Municipal editado pelo Governo do
Estado do Tocantins através da SEAGRI apresenta a seguinte situação até dezembro de
2012: Implantação do SIM 30 (trinta municípios) Municípios, Lei criada (Faltando ser
sancionado o Decreto e contratação do Técnico): 27 (vinte e sete) municípios, em análise
pelo Jurídico Municipal para posterior votação 82 (oitenta e dois) municípios. (SEAGRI,
2012).
1. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da pesquisa favoreceu o estudo da cadeia produtiva do mel no
Estado do Tocantins na região do Jalapão e através do diagnóstico verificamos que há
problemas em praticamente todos os elos da cadeia produtiva do mel, mas que não são de
difícil resolução. O diagnóstico também apontou situações bem favoráveis para fortalecer,
estruturar e desenvolver a cadeia produtiva do mel.
As principais barreiras para o desenvolvimento sustentável do mel estão identificadas
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na infraestrutura e comercialização e as variáveis relacionadas, observou-se que há uma
grande informalidade que sucumbe as formas adequadas tanto no processo de produção
quanto na comercialização do mel.
Para se ter êxito no fortalecimento da atividade apícola no Tocantins na região do
Jalapão, há a necessidade de se estabelecer parcerias com entidades de fomento agrícola ou
econômico com o apoio irrestrito de todas as esferas do Poder Público.
O Governo do Estado do Tocantins é o principal interessado no desenvolvimento das
cadeias produtivas, e uma das iniciativas interessantes para atender este objetivo deve-se ter
um programa voltado para criar a cultura de consumo do mel no estado, através das escolas
públicas, estabelecimentos de saúde públicas tendo o mel e produtos derivados como
suplemento alimentar.
Verifica-se então, que o setor precisa ser organizado a partir da conscientização dos
produtores/apicultores quanto a importância dessa atividade econômica e seus retornos reais
a curto, médio e longo prazo, e que a mesma deve ser assumida como atividade principal,
para tanto há que resgatar a função da entidade social, buscar novas formas de parcerias,
como APL’s, cooperativas, condomínios, consórcios que tragam uma mudança na cultura de
produção, de logística; de distribuição e comercialização existente, com base em modelos
atualizados com tecnologias aprimoradas, conforme propostas colocadas após análise
diagnóstica do setor, que não só resolve as fragilidades identificadas mas assegura o processo
como um todo maximizando lucros com custos reduzidos.
Para o alcance desses objetivos é fundamental a estruturação da cadeia produtiva do
mel, a organização da rede logística e a elaboração e/ou aprimoramento de políticas públicas
que contribuam para organizar, capacitar os produtores/apicultores.
O setor apícola tem perspectiva de crescimento para atender o mercado interno e
mercado externo, a análise do cenário internacional mostra o Brasil em uma condição
crescente atualmente ocupando o 11º no mercado global como exportador do mel e 10º como
exportador de cera.
O principal produto da pesquisa está em poder proporcionar às 246 famílias de
apicultores uma condição de vida digna pela inserção social, conforme capítulo 5 da
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constituição que entre outros, consta o princípio da igualdade “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros,
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade". Brasil (1989). Constituição Federal do Brasil. Brasília: Congresso Nacional.
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A GESTÃO POR PROCESSOS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO
ESTRATÉGICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Rodrigo Rodrigues de Santana10
Prof. Dr. Paulo Cesar Bontempo11

Resumo: Este trabalho propõe utilizar a gestão por processos como ferramenta de gestão estratégica na
administração pública. Para isso será utilizada a pesquisa bibliográfica a partir de obras relacionadas ao assunto,
utilizando a técnica de documentação para levantamento e exploração de documentos fontes do objeto
pesquisado. Como resultado, pretende-se demonstrar que a gestão por processos visa promover uma gestão
pública de excelência, que foca na melhora da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.
Palavras-chave: gestão pública, gestão estratégica, gestão por processos, BPM, PDCA.
Abstract: This paper proposes to use process management as a strategic management tool in public
administration. For this, the literature from works related to the subject will be used, using the technical
documentation for survey and exploration of document object sources searched. As a result, we intend to
demonstrate that the process management aims to promote excellence in public management, which focuses on
improving the quality of services provided to citizens.
Keywords: public management , strategic management, process management , BPM, PDCA.

Introdução:
Um dos problemas crônicos do setor público no Brasil é a predominância de uma
prática gerencial fundamentada em estruturas com excessivos níveis hierárquicos e
departamentos, gerando lentidão administrativa e excesso de comunicação formal. É comum
os diversos departamentos de uma instituição não possuírem procedimentos formalizados
que facilitem as atividades cotidianas, ficando assim dependente do conhecimento adquirido
por cada servidor (funcionário público) responsável, única e exclusivamente, pela execução
de determinadas tarefas, sendo desta forma, detentor de toda expertise do negócio. Se por
algum motivo este servidor se retira ou se desliga da instituição ou departamento, deixa uma
lacuna difícil de ser preenchida, causando transtornos na entrega de serviços daquele
órgão/departamento.
Laurindo e Rotondaro (2012, p. 9) relatam "que os principais problemas enfrentados
pelas organizações referem-se às tentativas frustradas de integração de funções e atividades
que historicamente sempre foram tratadas separadamente numa dada organização funcional".
Melo (2003, p. 50) expõe a importância para as organizações em promover a gestão
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quando relata que"o custo de reposição de um profissional experiente é muito elevado e
cresce ainda mais à medida que seus conhecimentos são escassos na organização".
O documento intitulado Carta de Serviços ao cidadão (Brasil, 2009), indica que a
evolução da administração pública atual sinaliza que o momento é crucial para investir cada
vez mais na excelência em gestão. Um dos grandes desafios é a proposição de iniciativas
inovadoras que orientem a ação do Estado para resultados, tendo como foco as ações
finalísticas direcionadas ao cidadão. Várias iniciativas que facilitam a vida em sociedade já
foram colocadas em prática, ainda que de forma isolada, e outras estão em fase adiantada de
formulação. Simplificar a vida do cidadão tem sido um tema de discussão forte na busca da
melhoria da máquina pública, porém, ainda requer a superação de alguns desafios, como por
exemplo, elevar o padrão dos serviços prestados aos cidadãos, aumentando a capacidade das
organizações públicas para fornecerem os serviços de qualidade.
Segundo Tachizawa (1999, p. 138) "a abordagem de processos constitui a área de
maior ganho de eficiência, através da melhoria da interface entre o nível estratégico e o
operacional da instituição". Desta forma, possibilita e estimula a eficácia organizacional na
medida em que permite estruturar as organizações no cliente de forma flexível e adaptativa,
facilitando a implementação de mudanças e a quebra de barreiras entre unidades
organizacionais.
Almeida (2002, p. 7) afirma que "terão sucesso as empresas que oferecem aos
clientes produtos/serviços de maior valor do que os da concorrência", ou seja, "terá maior
sucesso a organização que for melhor do que a concorrência em todos os aspectos que esses
clientes julguem mais importantes". Desta forma, podemos afirmar que os resultados de
qualquer organização não depende deste ou daquele departamento ou setor, mas sim da
eficácia de seus processos, independentemente de quem gerencie as atividades que os
compõem.
O Brasil iniciou um novo ciclo de desenvolvimento a partir de transformações que
alteraram positivamente o curso de nossa trajetória recente. Para tanto, é fundamental
qualificar o debate sobre os novos atributos do planejamento governamental e da gestão
pública e concebê-los a partir da perspectiva que cria as condições objetivas e institucionais
para que as dimensões do planejamento e da gestão, busquem uma arquitetura institucional
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capaz de construir e reforçar os canais que possibilitem atender o cidadão.
A Gestão Pública no Brasil.
Historicamente a administração pública brasileira sempre foi marcada pela
desorganização, pelos atrasos, excesso de burocracia, falta de profissionalismo, corrupção e
incapacidade de entrega de serviços de qualidade aos cidadãos. Temos relatos dessas
atividades ilícitas e vergonhosas desde a nossa colonização até os tempos atuais. Estudiosos
no assunto no decorrer da história realizaram pesquisas a respeito e compilaram informações,
permitindo constatar tais características que assombraram, e continuam assombrando, as
diferentes ideologias do governo brasileiro. Um dos autores que realizou uma extensa
pesquisa sobre a formação histórica do governo brasileiro foi Laurentino Gomes, que
descreve em três obras (1808, 1822 e 1889) a origem da ineficiente gestão pública brasileira,
a qual detalharemos a seguir.
Gomes (2007) relata em sua primeira obra, 1808, a quantidade exagerada de
portugueses que atravessaram o atlântico acompanhando a corte portuguesa. A já falida
família real deixou Lisboa trazendo entre dez mil a quinze mil integrantes da corte. O autor
compara tal número a mudança realizada pelo governo dos Estados Unidades ao remover a
capital da Filadélfia para a recém construída Washington, onde o então presidente John
Adams transferiu para nova capital singelos mil funcionários. Isso demonstra que a formação
do governo brasileiro foi marcada pela falta de compromisso da corte para com o
desenvolvimento do país. Gomes (2007, p. 188) descreve que "os novos hóspedes pouco se
interessavam pela prosperidade do Brasil. Consideravam temporária a sua ausência de
Portugal e propunham-se mais a enriquecer-se à custas do Estado do que a administrar
justiça ou a beneficiar o público".
Gomes (2007) complementa ainda em sua obra que nos treze anos em que Dom
João viveu no Brasil, as despesas da mal administrada e corrupta Ucharia Real mais do que
triplicou. O déficit crescia sem parar. Algumas medidas como empréstimos adquiridos junto
à Inglaterra e a criação do primeiro Banco do Brasil só agravaram a situação. O banco recém
criado foi composto por ações vendidas a uma casta de privilegiados negociantes,
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fazendeiros e traficantes de escravos, emitindo moeda a revelia sem o devido depósito de
ouro que deveriam servir de garantia para emissão das mesmas. Como resultado o banco
durou um pouco mais de dez anos quando, em 1821, D. João VI ao retornar para Portugal
levou todas as barras de ouro e os diamantes que a Coroa mantinha nos cofres do banco,
abalando definitivamente sua credibilidade. Falida e sem chances de recuperação, a
instituição teve de ser liquidada em 1829, sete anos depois da Independência.
O nosso governo foi construído e manchado por falta de administração,
descompromisso com o bem público, corrupção, descaso e irresponsabilidade. Gomes
(2010), em sua segunda obra, 1822, relata que o príncipe regente Dom Pedro assumiu um
governo endividado, cercado de ameaças como rebelião escrava, a eminente guerra civil
entre as províncias resultante da fragmentação territorial e a ausência de forças armadas.
Somado a isso, ocorreram represárias do governo português retirando o poder do governo
regente, fomentando os ânimos locais na busca pela independência. No esforço de comprar
navios, contratar oficiais e marinheiros com a esperança de vencer Portugal na guerra pela
independência, o governo voltou a contrair empréstimos internacionais e emitir moeda sem
garantia, ação já praticada pelo governo anterior, agravando a inflação.
Outro exemplo de incompetência administrativa do governo brasileiro foi relatada
também por Gomes (2013), em sua terceira obra, 1889, quando descreveu as medidas
tomadas por Rui Barbosa na tentativa de impulsionar a recém criada República Federativa do
Brasil. Em 1890, o então Ministro da Fazenda, mudou o critério pelo qual o governo
fabricava dinheiro e oferecia crédito à praça. Até então a emissão de papel-moeda estava
atrelada a reserva em ouro como forma de regular a inflação. A emissão passou a ser
lastreada em títulos de dívidas públicas federal, ou seja, a fabricação desenfreada de dinheiro
impulsionou a inflação atingindo níveis altíssimos.
Reforçando a incompetência histórica do governo brasileiro, Pascarelli Filho (2011,
p. 28) relata uma tradição funesta iniciada por Vargas, e seguida pelo governo de Juscelino
Kubitscheck, no período de 1956 a 1961, quando o mesmo administrou o Estado
desacreditando a burocracia disponível e não investindo em sua profissionalização. Seguindo
com sua argumentação, Pascarelli Filho destaca ainda que a ineficiência foi amplamente
seguida pelo regime militar, governante entre os anos de 1964 e 1985. O autor continua seu
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relato: "A vitória de Fernando Henrique Cardoso na eleição presidencial de 1994 iniciou a
reforma do aparelho do Estado acompanhando as redefinições do Estado moderno que
vinham ocorrendo em boa parte do mundo".
É necessário, ainda, lembrar que o tema de reforma administrativa (que
naturalmente tem escopo menor do que a reforma do Estado) também entrou na agenda
nacional por um motivo absolutamente premente: a capacidade operacional e gerencial da
administração pública encontrava-se em níveis baixíssimos, comprometendo toda a
possibilidade de formulação, execução, gerenciamento e fiscalização de políticas públicas.
Diante da total incapacidade burocrática e desagregação institucional, Torres (2004,
p. 171) complementa:
Alguma coisa precisava ser feita para dotar a administração pública
brasileira de instrumentos eficientes que assegurassem algum êxito
nas imensas tarefas e desafios colocados pelo processo de
globalização e pela redefinição da maneira de atuação do Estado.
Assim, era necessário e urgente recuperar a governança da
administração pública brasileira.
Segundo Correa (2007, p. 498) a gestão pública por resultados, foi, assim,
desenvolvida como uma estratégia que tem início no momento do planejamento estratégico e
vai até o processo de feedback das políticas públicas, podendo ser considerada uma prática
de boa governança e desenvolvimento institucional, respeitando princípios da distribuição
eficiente dos recursos públicos.
Surge, então, uma nova forma de administração que tomou de empréstimo os
imensos avanços por que passaram, no século XX, as empresas de administração de
negócios, sem, contudo, perder a característica específica que a faz ser administração
pública: uma administração que não visa lucro, mas no desenvolvimento econômico e ao
bem-estar da população. Neste novo contexto, cabe ao novo estilo de administração pública
não só ser efetiva em evitar a corrupção e o nepotismo; ela necessita ser eficiente e eficaz no
provimento de bens e serviços públicos.
Gestão Estratégica
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Existem diversas definições sobre gestão estratégica na literatura. Em algumas delas a gestão
estratégica se confunde com plano ou planejamento estratégico. Entretanto é evidente a
diferença entre os dois termos como visto abaixo.
Para Costa (2007, p. 53) é grande a diferença entre gestão estratégica e os processos
tradicionais de planejamento estratégico de longo prazo:
Em oposição ao processo tradicional, a moderna gestão é uma forma
de acrescentar novos elementos de reflexão e ação sistemática e
continuada, conduzida e suportada pelos administradores da
organização, a fim de avaliar a situação, elaborar projetos de
mudança estratégica e acompanhar e gerenciar os passos de
implementação (...). A chamada gestão estratégica visa a assegurar o
crescimento, a continuidade e sobrevivência da instituição por meio
da adaptação contínua de sua estratégica, de sua capacitação e de sua
estrutura.
Mintzberg (1994 apud COSTA, 2007, p. 325) sintetizou o conceito de gestão estratégica
"como processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, escolha e implementação".
Tachizawa (1999, p. 79) indica que "o conceito de gestão estratégica no âmbito de uma
Instituição de Ensino típica deve ser entendido como algo amplo do que planejamento
estratégico ou mesmo plano estratégico". Tachizawa (1999, p. 106) complementa ainda que
"o planejamento estratégico deve ser encarado como um processo, permanente e dinâmico, e
não como uma fase estanque cujo produto final seja um relatório ou algo finito".
Segundo Martins (2007, p. 29) "definir a visão, missão, valores e princípios, como base do
planejamento que norteará suas ações, processos, atitudes e pessoas, para que atinja seus
objetivos com o menor custo e o mais rapidamente possível. A essa execução se denomina
gestão estratégica".
Costa (2007, p. 56) conceitua gestão estratégica "como o processo sistemático, planejado,
gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da alta administração da instituição,
envolvendo e comprometendo todos os gerentes e colaboradores da organização"
Conforme Bartol e Martin (1998 apud COSTA, 2007, p. 325) definem gestão estratégica
"como processo através do qual os gestores formulam e implementam estratégias, tendentes
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a assegurar a consecução dos objetivos da organização".
Gama Filho e Carvalho (1998 apud TACHIZAWA, 1999, p. 84), entende por gestão
estratégica:
"Um processo contínuo e adaptativo, através do qual uma
organização define (e redefine) sua missão, objetivos e metas, bem
como seleciona estratégias e meios para atingir tais objetivos em
determinado período de tempo, por meio da constante interação como
o meio ambiente externo".
Para Almeida (2002, p. 4) um plano estratégico contém pelo menos quatro elementos: visão,
objetivos estratégicos, processos internos e indicadores de desempenho com metas. Entendese como visão um objetivo a ser atingido num determinado tempo. Para materializar a visão
são necessários cumprir atividades e marcos críticos a serem ultrapassados, o que chamamos
de objetivos estratégicos. Cada objetivo se transforma em processos internos ou projetos que
serão executados por equipes interdepartamentais. Para acompanhar as execuções dos
processos internos são necessários indicadores de desempenho, com metas que garantirão
que os resultados de todas as atividades serão atingidos e melhorados continuamente.
A Advocacia-Geral da União (AGU) afirma no seu sítio eletrônico que a gestão estratégica
só pode ser compreendida a partir da noção do significado do Planejamento Estratégico. O
Planejamento Estratégico, mais do que uma declaração de intenções, é um compromisso com
ações e, principalmente, resultados de longo prazo. No Planejamento Estratégico são
estabelecidas as prioridades de atuação e o direcionamento do perfil de ação para toda a
organização. A Gestão Estratégica, por sua vez, faz a ligação entre essas diretrizes globais e
o trabalho de cada uma dos setores e pessoas no dia-a-dia da organização.
Segundo a AGU (Brasil, 2014), desdobrar diretrizes gerais em tarefas específicas, que
captem todas as especificidades de cada uma das áreas, é uma tarefa bastante complexa. A
Gestão Estratégica, entre outros itens, é formada a partir de:
Um conjunto de valores essenciais ao trabalho da organização,
definidos de maneira clara e compartilhados por todos os seus
integrantes; Uma visão de futuro: aonde a organização pretende
chegar em um espaço de tempo determinado; Objetivos a serem
conquistados de maneira conjunta e processos de trabalho voltados
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para o seu alcance; Um sistema de avaliação do grau de alcance
desses objetivos, chamado de Sistema de Indicadores.
É neste contexto estabelecido pela AGU que vamos adotar o conceito de gestão
estratégica como objetivos a serem alcançados por meio de processos de trabalho que
contemplem o monitoramento e indicadores. Uma forma de alcançar os objetivos é aplicando
o ciclo PDCA.
Ciclo PDCA
Conforme preconizado por Andrade (2004), o conceito do Método de Melhorias,
conhecimento atualmente pela sigla PDCA, foi originalmente desenvolvido da década de
trinta, nos laboratórios da Bell Laboratories - EUC, pelo estatístico americano Walter A.
Shwhart, como sendo um ciclo de controle estatístico do processo, que pode ser repetido
continuamente sobre qualquer processo ou problema. Contundo, este método somente foi
popularizado na década de cinqüenta, pelo especialista em qualidade, W. Edwards Deming,
idealizado como seu maior divulgador, ficando mundialmente conhecido ao aplicar este
método nos conceitos de qualidade em trabalhos desenvolvidos no Japão.
Segundo Daychouw (2007, p. 131) o ciclo PDCA, também conhecido como ciclo
de Shewhart ou ciclo de Deming, foi introduzido no Japão após a guerra tendo como
princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão,
dividindo-a em quatro principais passos que são os seguintes:
Plan (Planejamento): Estabelecer missão, visão, objetivos (metas),
procedimento e processos (metodologias) necessários para o
atingimento dos resultados. Do (Execução): Realizar, executar as
atividades. Check (Verificação): Monitorar e avaliar periodicamente
os processos e resultados, confrontando-os com o planejado,
objetivos, especificações e estado desejado, consolidando as
informações e, eventualmente, confeccionando relatórios. Act
(Ação): Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios,
eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação, de
forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, aprimorando a
execução e corrigindo eventuais falhas
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Para Marques (2010, p. 50) define o ciclo PDCA como P (plan) definir metas, D
(do) executar, C (check) verificar e A (action) atuar corretamente e indica que se toda
empresa tiverem administradores que utilizam este sistema na forma correta terá sucesso.
Moura (1997, p. 90) descreve o ciclo PDCA como "uma ferramenta que orienta a
seqüência de atividades para se gerenciar uma tarefa, processo, empresa, etc", buscando a
melhoria contínua, conforme demonstrado na figura 1.
Figura - Ciclo PDCA Fonte: BPM CBOK V3.0 (2013, p. 53)
Gestão por processos.
Os primeiros passos para o atual gerenciamento de processos de negócio, ou
simplesmente gestão por processos, iniciaram-se com o movimento da administração da
qualidade total (total quality management), intimamente relacionada com o modelo japonês
de produção.
No pós-guerra, os japoneses estavam cientes da impossibilidade de reproduzir com
sucesso o modelo fordista no país. A solução foi criar uma forma de produção e de
organização do trabalho que se ajustasse às condições macroeconômicas japonesas e
atendesse às necessidades do mercado doméstico (Paula, 2007). Desta forma, nos anos 1970,
foi criado um modelo de gerenciamento singular que surpreendeu a todos pela capacidade de
produzir com flexibilidade, baixo custo e qualidade: o toyotismo.
Nos anos 1990 a reengenharia por meio de uma reestruturação radical dos processos
empresariais, resultaram na melhoria drástica em indicadores de desempenho como custos,
qualidade, atendimento e velocidade. Segundo os autores deste conceito para alcançar essa
melhoria é necessário a redução dos níveis hierárquicos da organização, a terceirização das
atividades que não criam valor adicionado aos produtos/serviços e o uso intensivo de
tecnologias da informação.
Posteriormente à década de 1990, conforme destacado por Lustosa (2008, p. 28),
surgiu a Teoria das Restrições (Theory of Constrains - TOC), elaborada pelo físico israelense
Elyaho Goldratt. "A TOC considera que os ganhos serão obtidos a partir da administração
eficiente de todos os recursos e do conjunto de restrições a que a empresa está submetida".
Esse conceito abre o leque de aplicação da TOC, e, mesmo tendo sua origem na busca da
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solução dos problemas da produção, ele pode ser aplicado em qualquer segmento de
atividade.
Paim (2009, p. 43) resume o quadro evolutivo dos primeiros conceitos e paradigmas até a
gestão por processos da seguinte forma:
Os quadros conceituais baseados em processos difundidos na
engenharia de produção encontram na administração científica, no
Sistema Toyota de Produção (STP), nos Sistemas de Controle da
Qualidade Total (TQC), na Reengenharia de Processos (BPR) e na
Teoria das Restrições (TOC) suas principais fontes. O primeiro,
como destacado anteriormente, está no paradigma da melhoria de
operações. Os seguintes representam parte da relação da engenharia
de produção com a gestão de processos e contribuíram diretamente
para o estabelecimento do paradigma da melhoria de processos.
A melhoria de processos foi estabelecida nas organizações produtivas. Os conceitos
vindos da engenharia de produção, aliados aos avanços tecnológicos, em particular a
Tecnologia da Informação (TI), propiciaram a evolução dos conceitos de produção, sendo
possível aplicá-los em processo nas organizações, surgindo assim a disciplina gerenciamento
de processos de negócio.
O Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM - Business Process Management),
ou simplesmente gestão por processos, é uma abordagem disciplinada para identificar,
desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de
negócio, automatizados ou não, para alcançar os resultados pretendidos consistentes e
alinhados com as metas estratégicas de uma organização.
Segundo BPM CBOK V3.0 (2013), BPM representa uma nova forma de visualizar
as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Essa visão
compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo,
independente de quais áreas funcionais ou localizações estejam envolvidas. Começa em um
nível mais alto do que o nível que realmente executa o trabalho e, então, subdivide-se em
subprocessos que devem ser realizados por uma ou mais atividades (fluxos de trabalho)
dentro de funções de negócio (áreas funcionais). As atividades, por sua vez, podem ser
decompostas em tarefas e, adiante, em cenários de realização da tarefa e respectivos passos..
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Paim (2009, p. 23) ao enfatizar a importância da gestão por processos, afirma:
Atualmente, uma das principais motivações para a gestão de
processos tem sido sua capacidade de contribuir para superar as
limitações do modelo funcional de organização do trabalho. O
modelo de gestão fundamentado na divisão do trabalho funcional,
centrada na especialização, tem limitações com relação à capacidade
de coordenação do trabalho. Esse modelo revela-se restritivo para
lidar com a realidade contemporânea, na qual a construção de
organizações mais ágeis, integradas e flexíveis passa a ser uma
condição importante para a atuação que sustente e aprimore o
desempenho organizacional. Os mecanismos de coordenação
baseados em processos, dentro desse contexto, têm ampliado muito
sua importância e repercussão.
Khan (2004, p. 53) define BPM como uma "disciplina de modelar, automatizar,
gerenciar e otimizar processos de negócio através de seu ciclo de vida com propósito de lhes
agregar valor".
Laudon (2004 apud LAURINDO E ROTONDARO, 2012, p. 9) afirmam que "os
processos de negócios são importantes dentro do contexto de estudo dos sistemas de gestão
empresarial, porque eles são os responsáveis pela execução ou operacionalização dos
procedimentos decorrentes da estratégia corporativa".
Segundo Santos (2005 apud ROTONDARO, 2010, p. 3) o gerenciamento por
processos é uma metodologia que avalia continuamente o desempenho dos processos-chave
do negócio com a visão do cliente. Processo é então definido como “uma seqüência de
atividades organizadas que transformam as entradas dos fornecedores em saídas para os
clientes, com um valor agregado gerado pela unidade”. A gestão por processos busca a
identificação, explicitação, otimização e melhoria contínua dos processos empresariais, nos
diversos contextos em que são apresentados.
Conforme BPM CBOK V3.0 (2013, p. 52), BPM exige uma dedicação contínua da
organização para o gerenciamento de seus processos, incluindo atividades como modelagem,
análise, desenho, medição de desempenho e transformação de processos, ou seja, envolve um
ciclo de feedback sem fim para assegurar que os processos de negócio estejam alinhados
com a estratégia organizacional e ao foco do cliente, conforme visto na figura 2.
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Figura - Ciclo de vida BPM Fonte: BPM CBOK V3.0 (2013, p. 52)

Tachizawa (1999, p. 152) "acredita que uma vez que existe a meta estratégica de
estruturar uma organização por meio de processos, deve-se garantir que os processos sejam
estruturados/padronizados de modo a atender com eficiência os objetivos estratégicos". Esta
definição nos leva a crer que a busca contínua pela qualidade dos produtos/serviços
oferecidos é a chave para o sucesso de uma organização, ou seja, buscar atender a
expectativa dos clientes.
Gestão por processos e o ciclo PDCA
Segundo o BPM CBOK V3.0 (2013), as literaturas relacionadas ao gerenciamento
de processos de negócio são repletas de ciclos de vida que descrevem a abordagem de
gerenciamento em um ciclo contínuo. Por exemplo, um ciclo de vida típico compreende o
planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento/controle e refinamento.
Contudo, independentemente do número de fases em um ciclo de vida de processos e dos
rótulos usados para descrever essas fases, a maioria dos ciclos de vida pode ser mapeada
como um ciclo básico PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Relacionando o ciclo de vida BPM e o PDCA, podemos afirmar que o objetivo da
fase Planejar (Plan) é assegurar alinhamento do contexto de processos de negócio e do
desenho de processos com os objetivos estratégicos da organização. Desta forma, as fases
planejamento, análise e desenho do BPM representam a fase planejar do PDCA.
Já o objetivo da fase Fazer (Do) do ciclo de vida PDCA é implementar o processo
de acordo com as especificações desenvolvidas na fase anterior. A implementação física do
processo de negócio pode assumir várias formas. Uma vez que o processo de negócio é
implementado nas operações, a fase Fazer do ciclo de vida PDCA também trata a execução
do processo real.
A fase Verificar (Check) do ciclo de vida PDCA tem como objetivo medir o
desempenho real do processo em comparação ao desempenho esperado. Conforme discutido,
um processo de negócio é um conjunto de atividades que produz saídas específicas de valor
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(produto ou serviço). Essa definição, portanto, tem tanto um aspecto interno (conjunto de
atividades) como um aspecto externo (valor para o cliente) e, assim, o desempenho do
processo é mais bem monitorado a partir dessas duas perspectivas (BPM CBOK V3.0, 2013).
Finalizando, o objetivo da fase Agir (Act) do ciclo de vida PDCA é definir ações e
agir de acordo com os dados de desempenho do processo coletados na fase Verificar. Essa
fase visa manter a integridade do processo e assegurar que ele possa ser melhorado
continuamente para atender novas metas de desempenho ao longo do tempo. Ou seja,
podemos relacionar esta fase ao Refinamento do ciclo de vida BPM descrito anteriormente.
Na gestão por processo é nessa fase que ocorre a transformação de processos.
Considerações Gerais
Alcançar uma boa prática de gestão pública por resultados não implica somente na
implementação de mecanismos de avaliação institucional. A gestão pública com foco em
resultados é viabilizada por diversos mecanismos gerenciais, começando pelo planejamento
estratégico das ações governamentais.
A Gestão Estratégica é um procedimento através do qual os gestores formulam e
implementam estratégias, tendentes a assegurar a consecução dos objetivos da organização,
fazendo a ligação entre essas diretrizes globais e o trabalho de cada uma dos setores e
pessoas no dia-a-dia da organização, principalmente através do monitoramento das
atividades chaves garantindo assim atingir os objetivos estratégicos .
A reforma da administração do setor público requer modelos de gestão capazes de
orientar os gestores públicos para os resultados almejados pelo governo. Nesse sentido,
algumas ferramentas de gestão ganham especial relevância para as organizações públicas,
entre elas encontra-se a gestão por processos.
A prática de BPM requer a medição e supervisão do desempenho do processo.
Tipicamente inclui o estabelecimento de metas de desempenho de processos, medição do
desempenho real e revisão da eficácia dos processos de negócio. Medição e desempenho de
processos são elementos fundamentais no ciclo de vida BPM.
Podemos concluir que, apesar da gestão por processos ser uma disciplina complexa
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de ser implementada, a mesma visa à obtenção de resultados e guarda forte correlação com o
ciclo PDCA. Dessa forma, os processos modelados, automatizados e geridos, provêm maior
controle e qualidade permitindo uma gestão eficiente e, portanto, se caracteriza como uma
excelente ferramenta de gestão estratégica.
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Resumo: Dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros, exatos 684 conseguiram passar
um período de meia década ileso a um dos crimes que mais preocupa a sociedade, o
homicídio. O objetivo deste trabalho foi discutir não somente a temática da violência na
forma de mortes por homicídio e seus quantitativos, mas estabelecer uma leitura e
análise regional dos municípios maranhenses que não registraram nenhum homicídio no
período de cinco anos, compreendido entre 2008 e 2012. A metodologia de análise está
fundamentada nos resultados do Mapa da Violência 2014 e nos dados do IBGE acerca dos
municípios maranhenses, onde através de mapa, gráficos e tabela é possível compreender
a realidade desses municípios e quais características são comuns a estes. Contrariando
algumas correntes teóricas que apontam as cidades menos desenvolvidas como mais
propensas à criminalidade, esse trabalho apresenta o resultado de um levantamento de dados
e análise de 23 municípios maranhenses que mantém um cotidiano em que assassinatos não
são uma realidade. Ainda assim, mais de 96% da população do estado do Maranhão
conviveram com a realidade de mortes por homicídio no período estudado.
Palavras-Chave: Violência; Homicídios; Maranhão.
Abstract: Of the more than 5.500 municipalities, exactly 684 managed to pass a period of
half a decade without of the crimes that most concerns society, the homicide. The objective
of this paper is to discuss not only the issue of violence in the form of homicides and its
quantitative, but establish a reading and regional analysis of Maranhão municipalities that
did not record any homicides in the five year period, between 2008 and 2012. The
methodology analysis is based on the 2014 Violence Map results and IBGE data on
Maranhão municipalities where by map, graphs and table it is possible to understand the
reality of these municipalities and what characteristics are common to both. Contrary to
some theoretical currents that link the cities less developed as more prone to crime, this work
presents the results of a data collection and analysis 23 municipalities of Maranhão that
keeps an everyday where murders are not a reality. Still, more than 96% of the
Maranhão state's population lived with the reality of homicide deaths during the study
period.
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1 Introdução
A

vivência

em

sociedade

vem

sendo

drasticamente

modificada

na

contemporaneidade, principalmente nos grandes centros e aglomerações urbanas, pelo
incremento de um fator representativo e problemático da atual organização da vida social,
a violência. A questão da violência e seus desdobramentos, bem como suas formas de
contenção, tem se tornado uma das principais preocupações não só do Brasil, como
também na América Latina e todo o mundo, conforme advertem inúmeros documentos
de órgãos internacionais e pesquisas de opinião pública.
O levantamento de dados discutido no aporte teórico deste trabalho se baseou
nos
casos de assassinatos em que houve o registro do boletim de ocorrência.
Casos que não chegaram ao conhecimento da polícia não entraram nas estatísticas. De
acordo com os dados do Mapa da Violência 2014, o Brasil registrou 154 assassinatos por dia
em 2012 - um recorde. O ano fechou com 56 mil homicídios.
O objetivo desse trabalho não se resume apenas a apresentação de estatísticas sobre
o número de homicídios no país, mas a partir desse pretexto, trabalhar o “outro lado da
moeda”, ou seja, os municípios maranhenses que não registraram nenhuma morte por
homicídio no Maranhão, no período compreendido entre 2008 e 2012, tendo como referência
o Mapa da Violência 2014. De acordo com Waiselfisz (2014), apenas 684 cidades do Brasil,
onde vivem exatamente 1,6% dos brasileiros pode dizer que vive em uma cidade onde os
homicídios não são motivo de preocupação. São 3,1 milhões de pessoas estabelecidas em
municípios que não registraram nenhuma morte desde tipo no país, já no Maranhão os
números retratam que 23 municípios registraram zero homicídio no mesmo período,
cidades estas estabelecidas no interior do estado, com população que não ultrapassam a
casa dos 20mil habitantes.
2 Fundamentação Teórica
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2.1 A violência no Brasil e no Mundo
O fenômeno da violência, em particular nas grandes cidades, vem adquirindo cada
vez maior visibilidade na atual sociedade, todavia esse fenômeno não é algo recente, pois
embora sempre tenha existido, hoje ele assume uma multiplicidade de formas e sua
incidência vem crescendo (SALES, 2014).
A evolução histórica da mortalidade violenta no Brasil impressiona pelos
quantitativos implicados. Conforme Waiselfisz (2014), entre 1980 e 2011, morreram no
Brasil:
• 1.145.908 pessoas vítimas de homicídio;
• 995.284 vítimas de acidentes de transporte;
• 205.890 suicidaram-se;
• As três causas somadas totalizam 2.347.082 vítimas.
O que mais impressiona nesses números é o envolvimento dos jovens nesse contexto
de violência, uma vez que é raro não haver um dia sequer onde os noticiários relatem casos
de violência onde os jovens não sejam os protagonistas de situações como: assaltos,
roubos, vandalismo, estupros dentre outras formas, e em locais diversos, como na rua, no
trânsito, nas escolas, presídios e o mais preocupante, quando essa anomalia atinge a própria
casa. Segundo Sales, “a violência de jovens – seja aquela em que são protagonistas, seja
aquela em que são vítimas – parece estar generalizada” (2014, p. 149).
Segundo

o

Relatório

Global

sobre

Homicídios

2013,

divulgado

pelas

Organizações das Nações Unidas, somente em 2012, quase meio milhão de pessoas (437
mil) em todo o mundo tiveram como causa da morte o homicídio doloso. Sendo que destes,
mais de um terço dos homicídios (36%) ocorreu nas Américas, 31% na África e 28%
na Ásia, enquanto a Europa (5%) e a Oceania (0,3%) representaram os menores
índices de homicídio no nível regional. Levando em consideração o número absoluto
de homicídios no mundo, o Brasil ostenta a primeira colocação dentre todos os países
com 50.108 assassinatos, o que representa 11% dos homicídios registrados em todo o
mundo.
Segundo levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público, através
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do Diagnóstico da investigação de homicídios no Brasil, estudo baseado a partir de
inquéritos policiais referentes a homicídios dolosos acontecidos em 16 estados nos anos de
2011 e 2012, a motivação desses crimes não está ligada somente à questão das drogas como
muito se cogita e se divulga pelos meios ligados à Segurança Pública, mas o que causa
espanto é a proporção de homicídios por motivos fúteis e/ou por impulso, sendo incluídas
nesta categoria ciúmes, brigas, desavenças, conflitos entre vizinhos, violência doméstica,
discussões, desentendimentos

no

trânsito

entre

outras.

Conforme

os

resultados,

“podemos afirmar que preponderam os crimes por motivos fúteis ou por impulso, que
representaram 100% do total de homicídios: no Acre, 83%; em São Paulo, 82%. Os estados
com menores índices foram Rio Grande do Sul: 43%; e Rio de Janeiro: 27%”
(WAISELFISZ, 2014, p. 137).
Outra causa de preocupação está relacionada ao número de crianças presente nestas
estatísticas, pois segundo o UNODC (2013) 36 mil crianças com idade inferior a 15 anos
(que representa 8% do total) foram vítimas de homicídio em 2012 em todo o mundo. Já no
recorte de idade entre 15 e 29 anos, o percentual já sobe significativamente para 43%,
chegando a dados alarmantes onde mais da metade das vitimas de homicídios em todo
o mundo são menores de 30 anos.
Em relação ao número de homicídios no Brasil, Waiselfisz (2014) observa
que o número de homicídios de jovens não é proporcional ao peso demográfico desse grupo.
Pois, segundo o autor, apesar de os jovens de 15 a 29 anos representarem aproximadamente
27% da população total do país, o número de homicídios nessa faixa é em torno de
53% do total, praticamente o dobro do que seria esperado em função de sua participação
demográfica.
2.2 A violência no Maranhão
Segundo Waiselfisz (2014), em 2001 o estado do Maranhão ocupava a 26° posição
no ranking dos estados brasileiros em relação a taxa de homicídios, com 9,4
homicídios por 100mil. Já em 2010 o estado apresenta uma taxa bem maior com 23,7
homicídios/100mil o que o eleva a 20° no ranking. A variação percentual entre os
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anos citados chega a impressionantes 153,1% de aumento na taxa de homicídios, o que
coloca o estado dentre os que mais avançaram seus números no que tange a mortes
violentas. Segundo Waiselfisz (2014), “Alagoas, mas também Goiás, Acre, Paraná, Ceará,
Amazonas, Pará, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte e Maranhão, dentre outros,
observam

suas

taxas

subirem

de

forma

acentuada

e

descontrolada,

afetando

decididamente as condições da seguridade cidadã imperantes.” (2014, p. 42).
Comparado a outros estados como Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte onde as
taxas
de homicídios praticamente triplicaram no período de dez anos entre 2001 e 2011,
ainda assim o Maranhão não pode comemorar seus resultados, dado que foi o quinto país que
apresentou maior elevação dessa variável no período, e que a média brasileira foi negativa
em -2,4% de variação. Outro agravante contra os números do estado são que oito estados
Amapá (-17,6), Mato Grosso (-16,0%), Mato Grosso do Sul (-8,0%), Pernambuco (-33,0%),
Rio de Janeiro (-43,9%), Rondônia (-29,3%), Roraima (-34,9%) e São Paulo (-67,7%)
apresentaram decréscimos percentuais em suas taxas de homicídio, ressaltando que os
resultados dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram as maiores quedas,
exatamente as duas maiores metrópoles do país (WAISELFISZ, 2014). Segundo
Waiselfisz, “ratificando essa tendência, temos que nas oito UFs com diminuição das taxas
de violência na década: Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia,
Roraima, São Paulo e Mato Grosso do Sul, as taxas no final do período (2010/2011)
continuam caindo, salvo Mato Grosso do Sul, que evidencia um leve aumento de 1,1%”
(2014, p. 44).
3 Materiais E Métodos
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados como fonte principal o
Mapa da Violência 2014, além de outros textos que retratam a realidade de violência no país.
Como material cartográfico, foram utilizadas bases cartográficas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, em especial o do estado do Maranhão. Para tratamento digital
dos dados, foram utilizados os programas computacionais Microsoft Excel (Microsoft
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Corporation), Philcarto (Philippe Waniez) e Paint (Microsoft Corporation). Todas as
informações referentes às cidades do Maranhão como Área da unidade territorial em km²
(2010), PIB per capita a preços correntes (2012), População (2013), População residente
masculina e feminina (2010), e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) foram
obtidas no portal “Cidades”do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
4 Resultados E Discussão
4.1 Características dos municípios em estudo
A localização dos municípios onde não houve a incidência de mortes por homicídio
no
Maranhão é notadamente pulverizada em todo o território do estado (Mapa
1), impossibilitando assim uma correlação com o efeito da localização.
Mapa 1 – Municípios maranhenses onde não houve mortes por homicídios – 2008-2012.

Salvo os municípios de Centro Novo do Maranhão (8.258km²), Fernando
Falcão (5.086km²) e São Francisco do Maranhão (4.382km²), todos os outros municípios
apresentam áreas menores que 4.000 km². A soma da área desses municípios chega a um
quantitativo de 34.832km², representando apenas 10,5% da área total do estado. Em relação à
quantidade de municípios maranhenses, estes 23 municípios isentos de homicídios
representam exatamente 10,6% do total, dado este que se aproxima com bastante precisão do
percentual da área, não estabelecendo nesse momento uma relação entre as variáveis.

Gráfico 1 – IDH dos municípios onde não houve mortes por homicídios – 2010.
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Com 9.241 habitantes, Fernando Falcão é a cidade menos desenvolvida do
estado dentre as estudadas em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM), da ONU, com apenas 0,443, que juntamente com Marajá do Sena (0,452),
apresentam níveis de desenvolvimento considerados baixíssimos pela Organização das
Nações Unidas. Todavia, apenas as cidades de Axixá (0,641) e Porto Rico do Maranhão
(0,615) apresentam números que ultrapassam a marca de 0,6 em desenvolvimento, o que
ainda é considerado baixo até mesmo em consideração à média do estado, de 0,639
(GRÁFICO 1).
Vale ressaltar que o IDH vai de 0 a 1: quanto mais próximo de zero, pior o
desenvolvimento humano, quanto mais próximo de um, melhor. São três pilares que
constituem a medição: saúde, educação e renda.
Para Gomes (2014), existe uma relação direta entre IDH, desigualdades e
homicídios, sendo que quanto mais elevado o desenvolvimento humano (IDH) menos
desigualdade existe e quanto menos desigualdade menos violência acontece. Segundo o
autor, “o Brasil, em suma, na 85ª posição do IDH e contando com a taxa anual de 27,1
assassinatos para cada 100 mil pessoas (2011), não é o 16º país mais violento do planeta por
acaso”.

Tabela 1 – IDH x Taxas de homicídios de 187 países – 2011.

Tomando como base a relação estabelecida por Gomes (2014), pode-se chegar
à conclusão de que os países com um alto desenvolvimento humano apresentam
índices relativamente menores de homicídios, e o contrário também seria verídico, ou
seja,

países com baixo desenvolvimento humano apresentam os maiores índices de

homicídios, todavia, tal relação estabelecida entre os países não se observa nos municípios
aqui estudados, logo tal relação não serve de parâmetro quando a perspectiva a ser estudada
são os municípios, já que o baixo desenvolvimento humano apresentados por estes
[municípios] não justificou uma alta taxa de homicídios, o que seria creditada pelo estudo do
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autor (TABELA 1).

No que se refere à população (Gráfico 2), observa-se que todos os
municípios apresentam menos de 20 mil habitantes, sendo que o município de maior
contingente populacional é Centro Novo do Maranhão, com 17.622 habitantes e o menor é
Nova Iorque com apenas 4.590 habitantes, conforme o censo do IBGE 2010. A população
somada desses 23 municípios alcança 210.634 habitantes; levando em consideração que
a população do estado era de 6.574.789 em 2010, temos uma representatividade
populacional de 3,2% em relação ao estado, ou seja, esse é o percentual dos maranhenses
que podem dizer que vivem em uma cidade onde assassinatos não é uma preocupação, logo
se chega a conclusão de que aproximadamente 97% da população do estado conviveu
com a violência por meio da presença de homicídio durante o período observado.
Ribeiro (2013), analisando os dados do censo de 2010 sobre os mais de
5.500 municípios brasileiros, afirma ter encontrado "leis matemáticas" que relacionam a
ocorrência de homicídios com o tamanho da população das cidades e com fatores sociais e
econômicos.
De acordo com Ribeiro (2013, online, grifo nosso), por exemplo, “se o número de
mulheres de uma cidade for inferior ao de homens, as chances de ocorrerem mais homicídios
no local sobem”. Para o autor, homicídios estão relacionados a fatores como equilíbrio entre
homens e mulheres na população.
Gráfico 3 – População: Homens x Mulheres em % - 2010.

Tal estudo de Ribeiro (2013) já confronta os dados dos municípios em estudo, já que
em 20 dos 23 apresentam um percentual maior de homens do que de mulheres, sendo que
somente os municípios de Lago dos Rodrigues, Bernardo do Mearim e Graça Aranha
apresentam uma população maior do sexo feminino, conforme observado no gráfico
3.
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Ribeiro explica que uma quantidade balanceada entre homens e mulheres
facilitaria a formação de famílias, ocasionando assim a possibilidade da diminuição da
violência, todavia ressalta que "É complicado fazer correlação exata para explicar as
tendências porque todos os índices estão relacionados” (2013, online).
Gráfico 4 – PIB per capita a preços correntes - 2012

De acordo com o Gráfico 4, pode-se observar uma disparidade relativamente grande
entre o PIB per capita dos municípios, em que apenas dois destes apresentam um
valor elevando, sendo elas Tasso Fragoso com R$ 54.138,45 e Sambaíba R$ 23.644,07.
Todos os outros municípios apresentam um baixo PIB per capita, situando abaixo de R$
10mil. Este fator é explicado tanto pelo baixo valor do PIB desses municípios como
pela população reduzida, conforme anteriormente apresentado (Ver Gráfico 2).
Gráfico 5 - Renda per capita (R$ por mês) – 2013.
Além de estudar o PIB per capita desses municípios, outro indicador importante a
ser analisado é a renda per capita. Conforme observado no Gráfico 5, Tasso Fragoso possui
o maior PIB per capita dentre os municípios, fato que também se observa no aspecto renda
per capita quanto o mesmo apresenta um valor de R$ 264,76; através do Gráfico 5 é
possível acompanhar o indicador de cada um dos 23 municípios. Na outra ponta da tabela
aparece o município de, sendo considerado não só o pior município maranhense como o pior
do país no quesito renda per capita.
Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2013) divulgado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Maranhão tem a pior
renda per capita média do Brasil, no valor de R$ 360,43. Sete dos dez municípios
com

os

mais baixos resultados nesse levantamento são do Estado e, levando em

consideração apenas os municípios analisados neste estudo, 9 dentre os 23, estão entre os
100 piores do país. No topo da lista está a cidade de São Caetano (SP) liderando o ranking,
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com R$ 2.043,74 de renda per capita mensal.
De acordo com os estudos de Nóbrega (2009), o impacto de algumas
variáveis socioeconômicas em relação aos homicídios demonstra que os problemas
estruturais não têm relação de causalidade com a violência homicida, logo não há uma
relação de causa e efeito entre a baixa renda per capita e o número de homicídios. Segundo o
autor, “as variáveis de desigualdade e pobreza podem não ter associação com os homicídios
na região aqui estudada [Nordeste], mas pode ter em São Paulo ou Rio de Janeiro, onde a
cultura e os hábitos diferem bastante” (NÓBREGA, 2009, p. 79).
5 Conclusões
Uma leitura desatenta da situação respectiva aos índices de homicídios poderia
sugerir que, quanto mais pobres e menos desenvolvidos os municípios, maior seria a
vulnerabilidade e consequente situação de violência e propensão a mortes deste tipo, o que
não foi constatado por meio desse estudo. Algumas características comuns foram observadas
como o tamanho dos municípios maranhenses, sendo que o maior deles Tasso Fragoso
com apenas 17.165 habitantes, apresentando uma realidade de municípios com população
reduzida, com média de 9.158 habitantes; outra constatação importante foi relativa ao baixo
desenvolvimento humano desses, que em média apresentam 0,55 de IDH, confrontando
com outros estudos que sugeriam que o baixo desenvolvimento seria uma das
principais causas de violência e consequentemente um elevado número de homicídios; o
fator renda também foi trabalhado, tanto na perspectiva dos municípios quanto da renda
per capita, ambos estes sendo considerados baixíssimos, como é o caso de Marajá do
Sena, com apenas R$ 96,25 de renda per capita familiar, sendo considerada a cidade com
menor renda per capita familiar do Brasil.
Autores como Ribeiro (2013) apontam que as sociedades propensas a ter
maior índice de homicídios são aquelas em que o número de homens seja maior do que o de
mulheres, o que também foi contrariado com os dados deste estudo onde 20 dentre os
23

municípios apresentem tal característica e, todavia, não apresentaram casos de

homicídios. Vale ressaltar que os municípios aqui estudados não apresentaram uma
uniformidade quanto às questões levantadas, corroborando a tese de especialistas de
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que muitos outros fatores – além da desigualdade e/ou pobreza – determinam os
níveis de violência (ou de paz) de cidades e países. Um estudo como esse só é
possível com o suporte de um banco de dados das estatísticas de diversas instituições e
órgãos que emitem seus relatórios sobre a violência e suas facetas no Brasil e no mundo,
e que tal levantamento a nível local encontra diversas limitações, devido à dificuldade
de acesso a estas informações ou até mesmo a ausência de tais registros.
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RESUMO:
Este texto busca identificar de que forma os jovens constroem seus projetos de vida. Para
tanto se busca na literatura da área identificar os eixos centrais dessa construção. Diversos
fatores interferem na construção dos projetos de vida dos jovens contemporâneos
destacando-se entre eles a escola, o gênero e a classe social de pertencimento. Projeta-se com
o estudo entender as complexidades presentes nos projetos de vida dos jovens, inclusos em
um mundo em constante transformação e movimento, no sentido de proporcionar uma
interpretação crítica não só do meio onde eles vivem como também das suas próprias
atuações. Espera-se, assim, com este estudo contribuir nas reflexões que tematizam como os
jovens tem construído seus projetos de vida e como essa construção é influenciada e pode
auxiliar no desenvolvimento de uma região.
Palavras–chave: jovens, projetos de vida
1.

Introdução:
Busca-se com este texto investigar de que forma os jovens constroem seus projetos de

vida identificando os eixos centrais desta construção.
Pensar a respeito da construção de projetos de vida pelos jovens implica em se
defrontar como algumas questões: quais são as perspectivas de vida futura que eles elaboram
e com a qual se identificam? Estão os projetos de vida centrados na questão da inserção no
mercado de trabalho e na formação escolar? Qual profissão seguir? A escola tem
influenciado a construção de projetos de vida? A família de origem tem tido influência a esse
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respeito?

O gênero é determinante ou influencia essa construção? Fatores de

desenvolvimento regional desempenham papel importante na construção desses projetos de
vida? Estão eles relacionados às condições objetivas de vida das cidades onde moram?
Questões como essas se fazem então presentes nessa discussão.
Antes o caminho de vida trilhado era mais definido: o jovem, crescia, estudava e se
inseria no mercado de trabalho, casava e constituía família. Hoje, porém, as alternativas se
tornam mais numerosas uma vez que as associações, as trilhas e opções são diversas e as
escolhas continuamente revistas. Diante de inúmeras alternativas a dúvida se faz presente e
atrelada a ela a sensação de incerteza, a imaginação do risco: será que foi a melhor opção?
Diante de tantas alternativas a dúvida, a hesitação, parece passar a integrar o cotidiano dos
jovens, que além de tudo não está mais fixado a uma escolha feita ao final da adolescência
(SALLES, 2005).
Se em primeiro momento os projetos de vida podem então ser caracterizados como
provisórios, como passiveis de revisão e modificados constantemente, postulamos que alguns
eixos centrais ainda persistem nessa construção e sendo passíveis de serem desvendados por
meio de estudos.
Analisar o modo como os jovens constroem seus projetos de vida implica, portanto,
em entender as complexidades dos fatores presentes nele que se intensificam quando se
considera o mundo em que vivem e que está em constante transformação e movimento.
Identificar os eixos centrais por meio dos quais os jovens constroem seus projetos de vida
pode inclusive, assim esperamos, permitir uma atuação junto ao jovem no sentido de
proporcionar a eles uma interpretação crítica não só do meio onde eles vivem como também
das suas próprias atuações.

Para o desenvolvimento desse estudo foi feito uma pesquisa da bibliografia da área
tanto no que diz respeito à jovem e juventude como no que diz respeito a projetos de vida.
Buscamos localizar o que definimos como “jovens contemporâneos” e como se encontram
inseridos na sociedade moderna e focalizar quais são os eixos norteadores presentes nos
projetos de vida.
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As palavras não só representam um conceito como também o produz, o que torna
pertinente indagar: o que é ser jovem nos dias de hoje e o que se entende por projeto de vida;
visto que “o discurso fabrica os objetos sobre os quais fala.” (SILVA, 2000).
Conceitos estes que são discutidos abaixo.
1. Sobre os Jovens
Um primeiro ponto a destacar é que juventude como evidenciou Áirés (1986) e Bock
(2004) é uma construção social e histórica e assim se modifica conforme a forma como a
sociedade concebe e representa o jovem.
O adolescente, com seus modos específicos de se comportar, agir e sentir, só
podem ser compreendidos a partir da relação que se estabelece entre eles e
adultos. Essa interação se institui de acordo com as condições objetivas da
cultura na qual se inserem. Ou seja, a criança e o adolescente só podem ser
compreendidos no contexto da sociedade em que estão inseridos, pois o
indivíduo e sociedade são entrelaçados (SALLES, 2005, p.33).
Se a juventude se institui historicamente no final do séc. XIX (Aires, 1981) ser jovem
hoje, na sociedade atual com suas características próprias, é diferente de ser jovem nos anos
anteriores. O jovem é um ser social e histórico, que produz história e coletivamente a si
próprio e é produzido pela sociedade. Ou seja, é ao apropriar-se da sociedade que o jovem
aprende o que é ser jovem e passa a se comportar da forma como a sociedade concebe jovem
e juventude. Como diz Vygotsky (1993), há um processo de apropriação da realidade pelo
indivíduo de tal forma que o homem ao viver em sociedade apropria-se do social e o mundo
exterior se torna interno. No processo de interiorização da sociedade o jovem aprende a ser
jovem do modo estipulado por ela.
Para assinalar o período da juventude e o seu término, ou seja, a chegada à idade
adulta, as sociedades criaram diferentes ritos de iniciação, como festas comemorativas,
eventos religiosos e/ou sociais. Hoje, porém, observamos que nas sociedades ocidentais
atuais estes ritos que assinalavam a passagem de uma fase da vida a outra não têm mais
espaço, como por exemplo, usar calça curta ou comprida, usar salto alto, ter seu baile de
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debutante que perderam o seu significado.
Uma possível razão deste acontecimento é que hoje a juventude, nas sociedades
ocidentais é assinalada pelo adiantamento do acesso a algumas condições da maturidade
(cursos profissionais, do não viver com a família, da responsabilidade civil e penal) e pela
ascensão mais antecipada a outros atributos (início da vida sexual e responsabilidades sociais
como constituição de famílias) junto com a postergação do trabalho já que as leis trabalhistas
livram, pelo menos no que é postulado, o menor de ter que trabalhar.
Antes o percurso da vida era claro: o jovem, estudava, arrumava um emprego e daí
casava. Inclusive considerava-se que a entrada na idade adulta era quando as escolhas eram
feitas, estabelecidas, como diz Erikson (...).
Adolescência é a época de se fazer escolhas: sexuais (definição de parceiro,
constituição de família ou não), profissionais (definir profissão), ideológica
(definir seus princípios, valores, experimentações).
Hoje, porém, até mesmo as escolhas são feitas e refeitas, pois adquirem um caráter de
provisórias, temporárias, podendo ser mantidas apenas na medida em que satisfazem o
indivíduo, como afirma Bauman (2005). Neste sentido é que, na atualidade, a condição da
juventude implica em uma complexidade cada vez maior.
Como diz Stuart Hall (1992, p.6).
As sociedades atuais são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos
sociais que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto é,
de identidades – para os indivíduos de sua comunidade.
As identidades, como dizem Hall (1992) e Baumnan (2005) não são mais fixas e
imutáveis, mas são constantemente revistas e modificadas de modo que uma escolha feita
pode ser revista no momento seguinte. Para Baumnan (2005) as escolhas feitas são
constantemente revistas de modo que identidades são assumidas e rejeitadas em um processo
constante.
Assim, e afinada com as mudanças sociais, a concepção sobre juventude se modifica
socialmente: de momento de preparação para a vida adulta, de se fazer escolhas mais ou
menos duradoura ela passa a ser retratada como momento de gozar a vida sem preocupação
com o futuro. A juventude é a época de viver a vida, sem preocupações, uma época na qual
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as responsabilidades são menores (SALLES, 1998).
As referências do senso comum é a de que o jovem não está mais preocupado com o
futuro, que só quer viver a vida, desfrutar de liberdade, uma época em que a autoconfiança
comportamental está presente. O jovem é, muitas vezes, entendido como sem perspectiva,
sem metas, não responsável, que não aceita limites, não se incomoda com o futuro, com a
formação escolar, com o trabalho, uma pessoa desinformada, dispendiosa, que não se
interessa por política, simplesmente focada em sua aparência e imagem (SALLES, 1998).
Embora pessoalmente, como diz Salles (1998) os jovens ao falarem sobre si mesmo
demonstram as incertezas e as indecisões quanto ao seu futuro pessoal, a confiança numa
formação superior e a entrada no mercado de trabalho como fatores primordiais para a
concretização de suas expectativas futuras. Sem considerarmos os diferentes sexos, a
formação escolar básica, as relações familiares bem como a situação financeira dividem
desejos, angústias e medos, se mostram agoniados com seu futuro, com sua ocupação no
mercado de trabalho, com sua formação superior permitindo uma profissão que proporcione
uma condição financeira sustentável, mesmo quando a veracidade irrefutável determina
expectativas de vidas diferentes. Dessa forma, a indagação da alternativa e da construção de
um projeto de vida num horizonte futuro é percebida e sentida como primordial na vida dos
jovens.
Desta forma, definir juventude implica em se atentar para diferentes significações,
interpretar realidades diversas e considerar o cruzamento desse conjunto de elementos. A
juventude se dá na construção, no relacionamento entre os diferentes extremos presentes na
situação: adultos, jovens, coletividade, individualidade, mercado de trabalho, público,
privado, entre outros (LIMA, 2013).
No Brasil a seguinte certificação define a faixa etária compreendida como jovem:
·

Governo Federal - Estatuto da Juventude – Define como jovens as pessoas com idade
entre 15 e 29 anos. O Estatuto contempla cerca de 51 milhões12 de brasileiros.

·

A Organização Mundial de Saúde – OMS – Utiliza a denominação “Jovem” para se
referir as pessoas entre 10 e 24 anos, dividindo-os em 03 categorias: Pré-adolescentes
de 10 a 14 anos; adolescentes de 15 a 19 anos e jovens de 20 a 24 anos.

·

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Considera criança a pessoa com idade
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inferior a 12 anos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade, outra
diferença entre a lei e cultura é o Estatuto da Juventude, LEI Nº 12.852, que
considera jovem a pessoa até vinte nove anos de idade, mas que culturalmente no
Brasil se considera até vinte quatro anos de idade. Para a prática de todos os atos da
vida

civil,

como

a

assinatura

de

contratos,

é

considerado

capaz

o

adolescente emancipado
Porém, como se vê a definição de jovem e a distinção entre jovem e adolescente não
é clara mesmo quando buscamos marcos organizacionais para isso.
Entretanto, seja qual for a referência de faixa etária para definir juventude, na
sociedade atual, as políticas direcionadas aos jovens tendem a conceber a juventude como
época de preparação para o futuro e enfatizam a necessidade do jovem se inserir
adequadamente na sociedade.
Como exemplo podemos citar que a Secretaria Nacional da Juventude: Política
Nacional da Juventude – O desafio da inclusão social – destaca que a inclusão é, sem
dúvida, a mais complexa dimensão e na qual a política direcionada aos jovens deve estar
focada. Neste sentido que o governo cria programas específicos, a exemplo do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), que oferece elevação de escolaridade,
capacitação profissional e inclusão digital para os jovens dos extratos sociais mais
desfavorecidos e concebidos como vivendo uma situação de vulnerabilidade social ou a
Organização Ibero-Americana13 de Juventude: Políticas Públicas de Juventude – que
concebe os jovens como atores estratégicos do desenvolvimento e, consequentemente, como
uma janela demográfica com implicações claras que são projetadas na economia, na cultura,
no desenvolvimento social e na política.
As políticas para juventude, como as citadas acima, parecem então ter como foco
atuar nos projetos de vida dos jovens buscando a sua inserção social. E nesse sentido
parecem se aproximar mais das inquietações pessoais que regem a vida dos jovens.
Assim a questão da escolha e da construção de um projeto de vida futura é percebida
e sentida como central pelos jovens, não esquecendo, entretanto, que os jovens são múltiplos
e diversos, diversidade esta relacionada ao gênero, a família de origem, ao nível sócio
econômico de pertencimento, a educação escolar esperada e almejada, entre outros fatores.
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(LIMA, 2013).
1.

Sobre projetos de vida
A elaboração de planos e projetos permite que os indivíduos estejam em constante

movimento. É no ato de querer, planejar, que as pessoas organizam suas vidas a partir de
projetos, alvos que tanto podem ser simples e individuais, como de grande complexidade e
coletivos. Aprender de que forma os projetos se estabelecem no mundo atual permite uma
leitura ampla do mundo em que os jovens estão inseridos, a identificação de diferentes
características dessa construção, o que permite compreender posturas, atitudes que levantam
dicas sobre o mundo e as pessoas que esse processo produzirá.
Desta maneira, os projetos de vida são fomentados tanto pelo olhar que o jovem tem
do universo em que está incluído como de si próprio, penetrado por seus objetivos e
vontades; o que aspira ser, possuir e conseguir.
O projeto de vida é a ação de o indivíduo escolher um, entre os futuros possíveis, de
transformar seus desejos em objetivos a serem alcançados, definir estratégias, elaborar um
plano de ação (profissional, escolar, afetivo, etc.), organizar as escolhas em um período de
tempo para que o projeto saia do campo do desejo e se concretize. (SCHULTZ, 1979).
É destacável voltar a afirmar que a construção do projeto de vida não é unicamente
uma questão individual. Isto é, o Projeto de Vida se compõe na interação da pessoa com o
ambiente maior, pois está inserido num agrupamento de situações que estabelecem a verdade
social. Nessa construção e na interação entre o contexto cultural e o individual que essa
elaboração se torna embaraçosa nos dias atuais.
Como definir um projeto que misture posicionamentos, alternativas, duração e
diretrizes organizadas em um programa de ação num mundo que se caracteriza por estar em
permanente alteração, um mundo em movimento.
O projeto de vida não é um processo linear, ele pressupõe ajustes, retomadas,
redimensionamentos a partir tanto das possibilidades concretas existentes no contexto
socioeconômico e cultural no qual cada adolescente está inserido como em relação ao
próprio jovem, suas capacidades, dificuldades e amadurecimento. (LEÃO, 2011).
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A ligação inerente entre projeto de vida, caminho biográfico e identidade da pessoa
que predomina na modernidade parece se dissolver na atualidade, quando o futuro “não serve
mais de referência para o presente”. Nos dias atuais os projetos de vida se inserem numa
variedade de contextos como a posição social, as redes de relacionamento e os grupos de
referência.
Um ato de engajamento do sujeito com o futuro e que se constitui como um tipo de
fio diretor ligando de uma ponta a outra da vida, do nascimento até a morte, na perspectiva
de futuro e em continuidade e não ruptura com o passado. O projeto de vida coloca em
relação de interdependência o passado, o presente e o futuro; as dimensões cognitivas e
afetivas; a realidade e o imaginário; os desejos e suas limitações. (RIARD, 2007).
Podemos considerar que o projeto de vida deixa de ser gerado como algo que se
desenha para o futuro de modo meio estável, e passar a ser um projeto que é elaborado e
arquitetado pelo indivíduo a qualquer momento, que permite que as opções sejam sempre
revistas e o projeto novamente redimensionado.
Essa visão de futuro está ligada às suas vivências e experiências anteriores e às
relações estabelecidas até então na sua história. (SERRÃO & BALEEIRO, 1999, p. 278).
Ao colocar essa discussão que busca no tempo tanto o significado de juventude como
o de projeto de vida, é relevante inserir as diferenças existentes ao construir projetos de vida
na sociedade atual. As transformações constantes e as contradições presentes nos
relacionamentos sociais estabelecem um estímulo a mais na definição tanto do conceito de
juventude e como esses jovens constroem seus projetos.
4. Algumas considerações sobre jovens e projetos de vida
Nesse mecanismo, marcado pelas mudanças, os jovens esboçam seus projetos de
vida, seus caminhos para a vida adulta, que formados por variadas trajetórias tendem a ser
cada vez mais particulares e singulares. Às vezes suas referências podem ser os próprios
locais onde trabalham, as escolas, as faculdades ou alguma formação que vislumbra uma
direção. Demonstram habilidades e preferências que querem empregar nesses projetos de
vida, experiências essas vividas no decorrer de sua existência. O projeto de vida de cada
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jovem se insere em um contexto maior, uma realidade histórica – social ampla. (FRANCO,
1991).
Sua situação socioeconômica e a situação familiar também podem induzir os jovens a
projetos de vida mais audaciosos ou mais conservadores, já que constituiu neles um perfil
próprio para cada um, acrescentando-se ainda as variáveis de gênero, idade, moradia, a
própria estrutura familiar, a religião, a escolaridade tanto dos próprios jovens como dos pais,
o trabalho, o lazer e a renda.
As diretrizes centrais que norteiam a elaboração dos seus projetos de vida são
caracterizadas por fatores constitutivos e são inseridos nessa elaboração com grandes
significados para eles.
É importante que os jovens conheçam bem suas próprias tendências e características
relevantes para que assim possam elaborar seus projetos de vida com menores incertezas e na
tentativa de reduzir no máximo as desilusões em função de não alcançarem ou realizarem
seus projetos de vida.
A análise de conteúdos é importante para compreender e inferir
novos conhecimentos a partir dos relatos dos diferentes sujeitos.
(BARDIN, 2002 e VALA, 1994).
Os jovens devem pensar em construir seus projetos com manifestações e/ou
significações claras e não ocultas, permitindo assim uma transparência controlada dos
conteúdos que vislumbram em suas mentes como forma de interpretar idéias em construção
ou até mesmo uma ideia principal norteando assim seus caminhos.
Para os jovens a identificação das proporções mais freqüentes ou mais enfatizadas
para a construção desses projetos de vida é de suma importância, proporcionando eliminar as
diferenças e obstáculos que podem dificultar ou até mesmo impossibilitar a realização dessa
construção.
1. Sobre desenvolvimento regional
Os jovens são personagens estratégicos para o progresso do próprio estado e suas
regiões com implicações claras na economia, cultura e no desenvolvimento social e na
política. O progresso e o desenvolvimento de uma região não só interfere como estão
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totalmente ligados à força da mão de obra dos jovens, levando em conta os aspectos
socioeconômicos e culturais no qual o jovem está inserido possibilitando diversas
experiências.
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A MODELAGEM DE PROCESSOS COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DO
CONHECIMENTO

Talita C. Morais da silva14
Wilda Soares Lemos15
Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar uma revisão teórica sobre o mapeamento de processo no contexto da
gestão do conhecimento para justificar sua implantação na área de Recursos Humanos na Instituição Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). Uma distinção entre dados, informação e conhecimento
faz-se necessário para maior compreensão da Gestão do Conhecimento. O conceito de processos e
demodelagem de processos mostram que o armazenamento e disseminação do conhecimento existente nas
atividades e na mente do servidor contribui para agilidade nas tomadas de decisões e no melhor atendimento ao
público.
Palavras-chave: Gestão do conhecimento. Mapeamento de processos. Administração Pública.
Title: The process modeling as a strategy for knowledge management
abstract
This article aims to present a theoretical review of the mapping process in the context of knowledge
management to justify its implementation in the area of Human Resources in the Federal Institution of
Education, Science and Technology Goiano (IF Goiano ). A distinction between data, information and
knowledge is necessary for greater understanding of knowledge management. The concept of processes and
process mapping show that the storage and dissemination of existing knowledge in the activities and in the
mind of the server contributes to agility in decision making and better service to the public.
Keywords: Knowledge management. Process mapping. Public Administration.

Introdução
A gestão do conhecimento é um tema que vem ganhando ao longo dos anos
espaço de forma sólida nas organizações. A gestão do conhecimento beneficia as
organizações em diferentes dimensões, como a inovação, a continuidade do negócio e o
aumento da eficiência e eficácia. Ela está atraindo uma série de pesquisas, tanto da academia
como das empresas. Sua prática pode contribuir para a construção do conhecimento
organizacional, no processo de socialização e compartilhamento do conhecimento adquirido
por servidores e na construção de novos conhecimentos. Uma vez que, segundo Campos
(2014, p.16) “O conhecimento das organizações fica, em sua maior parte, na cabeça de seus
colaboradores. O fato é que, se lá permanecerem, isso implica em fragilidades para a
organização. Afinal, esses colaboradores podem mudar de setor, ou saírem da empresa”.
Evitar a perda do conhecimento adquirido pelos colaboradores é um dos grandes desafios das
instituições. As diversas discussões em relação à gestão do conhecimento, no âmbito
acadêmico e empresarial, vêm conduzindo empresas e instituições a buscam modelos de
gestão baseada no conhecimento, onde são desenvolvidas práticas e ações que criem e
promovam compartilhamento do conhecimento, resultando na capacidade de inovação,
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eficiência, vantagem competitiva.
Assim como em diversas instituições, no setor de recursos humanos da Reitoria
do Instituto Federal Goiano não há um método formal de armazenamento e disseminação das
informações e conhecimentos. O que ocorre é uma transferência espontânea e não
estruturada. “Essas transferências cotidianas do conhecimento fazem parte da vida
organizacional. Todavia, elas são localizadas e fragmentárias” (DAVENPORT; PRUSAK,
1999, p. 44).
Diante deste cenário, justifica-se a implementação de ações, como a modelagem
de processo, no qual os servidores poderão ter acesso a uma serie de conhecimentos que
poderão contribuir para realização de suas atividades e da tomada de decisões. Uma vez que
o recursos humanos tem um importante papel na Administração Pública, pois analisa as
demandas da administração e dos servidores, e esta devem estar de acordo com a legislação
vigente, e com os princípios constitucionais, cumprindo seu papel de administração pública,
com transparência e sem favoritismo.
A modelagem de processos pode contribuir para codificação conhecimento,
tornando-o explicito e estruturado, e assim contribuindo para o alinhamento das atividades
do setor, conforme a legislação, e com o interesso público, contribuindo para que o
conhecimento que foi adquirido pelo servidor, possa ser armazenado, disseminado e
utilizado para atingir a excelência organizacional e assim promover a gestão do
conhecimento na Instituição.
1 Gestão do conhecimento
Os conceitos que a literatura traz sobre conhecimento e gestão do conhecimento é bastante
complexo e flexível. Ela nos reporta a termos como informação, conhecimento, competência,
criatividade, capital intelectual, capital humano, tecnologia, capacidade inovadora, ativos
intangíveis, entre outros (TERRA, 2005). Por apresentar diferentes temas, idéias,
abordagens, Alvarenga Neto (2005, p.24) em sua Tese de doutorado, denomina a gestão do
conhecimento como “guarda-chuva” que envolve e incorpora diferentes abordagens
comunicantes que dialogam entre si.
No entanto, todos concordam sobre o enorme valor e os grandes benefícios podem
proporcionar a instituição, um bem intangível de difícil mensuração. Alguns tentam
quantificar esses ativos, o que não é uma tarefa fácil, tentar medir o conhecimento de uma
pessoa, ou de uma organização é algo complexo e difícil. Investir em ações que visam a
geração de novos conhecimentos, buscando tornar as experiências, trabalhos e projetos em
conhecimento documentado e passível de ser compartilhado, se torna uma das possíveis
formas de geração de conhecimentos.
Segundo Terra (2005), o recurso conhecimento gera valor e assegura vantagens competitivas
duradouras. A conclusão que apenas os ativos intangíveis podem propiciar amplos retornos.
No entanto, o conhecimento que proporciona vantagem competitiva tem a ampla
particularidade de ser difícil de comprar e imitar. “Gerar valor, portanto, por permitir
diferenciação e também porque pode ser utilizado muitas vezes por aqueles que o detêm sem
custos adicionais significativos (TERRA, 2005, p. 3)”.
Segue revisão da literatura sobre dados, informação, conhecimento, conhecimento
organizacional, gestão do conhecimento na administração pública, na tentativa de minimizar
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as lacunas existentes em torno dessa temática.
1.1 Dado e informação
Para uma melhor compreensão sobre a gestão do conhecimento é necessário
estabelecer alguns conceitos, como as noções de dado e informação, visto que esses são os
elementos básicos para a criação do conhecimento.
Davenport e Prusak (1999) consideram dados como um conjunto de fatos
distintos e objetivos, relativos a eventos, já no contexto organizacional é caracterizado como
um registro estruturado de transações. Informação é descrita como uma mensagem que pode
ser entendida, ela tem a finalidade de mudar como o destinatário vê algo, ela exerce certo
impacto sobre seu julgamento e comportamento. Seria como um dado que faz a diferença.
Diferentemente do dado a informação tem um significado um propósito.
Para os mesmos autores, o conceito de informação se apresenta como algo que tem
significado, diferente do dado, a informação é organizada para algum propósito. Ela possui a
finalidade de mudar o modo como o destinatário vê algo, exercendo impacto sobre seu
julgamento e comportamento. A transformação de dado em informação, ocorre no momento
em que o seu criador acrescenta significado. Tal processo acontece por meio da agregação de
valor. Isso pode ocorre por vários métodos, como,
Contextualização: sabemos qual a finalidade dos dados coletados.
Categorização: conhecemos as unidades de análise ou os componentes essenciais
dos dados.
Cálculo: os dados podem ser analisados matemática ou estatisticamente.
Correção: os erros são eliminados dos dados.
Condensação: os dados podem ser resumidos para uma forma mais concisa
(DAVENPORT; PRUSAK, 1999, p.5).

Informação, segundo Vidigal (2007), é o resultado de fatos e ideias relevantes,
ou seja, dados que foram transformados (processados) numa forma inteligível para quem os
recebe, e tem valor (utilidade) real ou aparente para a tomada de decisões presentes ou
futuras.
Segundo Nonaka e Takeuchi (2008) o conceito de dado, informação e
conhecimento, no processo de transmissão do conhecimento, podem ser assim entendidos:
dado, sendo uma coleção de evidências relevantes sobre um fato determinado; informação,
como a interpretação de um conjunto de dados segundo um propósito relevante e de
consenso para o público-alvo; e conhecimento, como um novo saber, resultante de análises e
reflexões de informações segundo valores e modelo mental daquele que o desenvolve,
proporcionando a este melhor capacidade adaptativa às circunstâncias do mundo real.
1.2 Conhecimento
O conhecimento é apontado como elemento essencial para o avanço das
instituições. Ele é adquirido através da procura e do uso da informação, como um processo
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de aprendizado mútuo. Acentuado por diversos autores como um bem intangível, o
conhecimento passa a ser a grande inquietação das organizações.
Drucker (1993) aponta que o conhecimento passa a ser compreendido como
recurso econômico principal, no contexto em que os recursos materiais e a mão-de-obra não
são mais visualizados como peça fundamental na organização, pois o conhecimento passa a
ser a base de todas as atividades.
No processo de criação do conhecimento, Sveiby (1998, p. 46), aponta que
conhecimento prático, adquirido com a experiência, baseia-se em regras que não mudam
com facilidade.
As regras sustentam o processo do saber, mas também a restringem. Elas nos
permitem agir com rapidez, mas também tendem a permitir que tomemos as coisas
por certo.
Os novos conhecimentos sempre adquirem nuances dos conhecimentos que já
possuímos. Podemos articular e transmitir nossos conhecimentos de modos a
sermos correspondidos.

A criação de novos conhecimentos implica, na capacidade de enumerar e aplicar
regras, e se necessário quebrá-las e substituí-las, por regras melhores. E assim, esse
conhecimento vai sendo formado e transformado inúmeras vezes (SVEIBY, 1998).
O conceito de conhecimento estabelecido por Davenport e Prusak (1999, p. 5),
demonstra as suas características e evidencia como ele é valioso para as organizações. Ele é
definido como,
uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação, contextual e
insight experimentando, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e
incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na
mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, práticas e normas
organizacionais. (DAVENPORT; PRUSAK, 1999, p. 6).

Para o mesmo autor, o conhecimento é compreendido como algo que existe dentro das
pessoas, fazendo parte da complexidade e da imprevisibilidade humano. No qual, ainda que
pensemos tradicionalmente em ativos como algo definível e concreto, os ativos do
conhecimento são muito mais complexo e difícil de identificar.
O conhecimento, de acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), pode ser explícito
ou tácito. O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons, e
compartilhado na forma de dados, informação, podendo ser transmitido às pessoas, de
maneira formal. Já o conhecimento tácito, por outro lado, não é facilmente visível e
explicável. Ao contrário, é altamente pessoal e difícil de ser formalizado, tornando-se difícil
o compartilhamento.
A geração do conhecimento organizacional ocorre por meio da interação
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continua e dinâmica entre o conhecimento tácito e conhecimento explicito. “Essa interação é
moldada pelas mudanças entre diferentes modos de conversão do conhecimento que, por sua
vez são induzidos por vários fatores “(NONAKA; TAKEUCHI,1997, p.79).
As organizações buscam encontrar ferramentas que realize essa conversão do
conhecimento tácito em conhecimento explicito, uma vez que, para que possa ser
armazenado e compartilhado dentro da organização, o conhecimento tácito terá que ser
convertido em palavras ou números que qualquer um possa compreender. É justamente
durante o tempo em que ocorre essa conversão, de tácito em explícito e, novamente em
tácito, que o conhecimento organizacional é criado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Para Fleury (2002) o conhecimento é um bem que pode e deve ser gerenciado
para melhorar o funcionamento da empresa. As empresas devem descobrir como o processo
de aprendizagem organizacional pode ser estimulado e investigar como o conhecimento
organizacional pode ser gerido para atender às suas necessidades estratégicas, disseminado e
aplicado por todos como uma ferramenta para o sucesso da empresa.
Na medida em que o conhecimento tácito vai sendo formalizado e
compartilhado, ele pode se tornar um importante instrumento no processo de
desenvolvimento da Instituição, no entanto, envolve os estudos e as práticas gerenciais que
permitem a construção, a disseminação e o uso da informação (SOUZA, 2011).
Nas palavras Rosini e Palmisano (2012) as organizações possuem maior
facilidade de lidar com o conhecimento explícito. A codificação do conhecimento tácito não
se constitui como um objetivo fácil e é representando como uma das grandes problemáticas
enfrentadas pelas instituições. Uma vez que, torna-se natural que as empresas busquem
padrões de conhecimentos capazes de lidar com a dimensão da criatividade e inovação,
presentes em ações individuais, que as pessoas têm sobre o que está a sua volta.
1.3 Conhecimento organizacional
Em um momento em que a informação e o conhecimento são considerados bens
valiosos, a gestão do conhecimento vem ganhando cada vez mais espaço nas organizações, o
que torna-se propício o estudo e a discussão da gestão do conhecimento. Assim, a
concepção de informação e conhecimento consolidam-se como os principais elementos de
diferenciação para a competitividade organizacional e a manifestação de novas abordagens
e/ou ferramentas gerenciais referentes às questões da informação e do conhecimento nas
organizações, sob a égide da área denominada “gestão do conhecimento organizacional”
(ALVARENGA NETO, 2005).
A concepção de gestão do conhecimento vem aflorando nas empresas uma nova forma de
olhar e pensar a organização. Uma vez que o conhecimento é algo próprio do ser humano e
não se transfere ou se compartilha com facilidade ou espontaneidade. A gestão do
conhecimento se insere nas instituições no intuito de promover atividades criadoras de
conhecimento em nível organizacional.
A criação do conhecimento organizacional é compreendida por Nonaka e Takeuchi (1997)
como a capacidade de um a empresa de criar novo conhecimento, difundi-lo na organização
como um todo. Ela é essencial para o processo de inovação da empresa. Nesse processo de
criação do conhecimento organizacional o foco principal está no desenvolvimento da
capacidade organizacional de adquirir, criar, acumular e explorar o conhecimento.
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A criação do conhecimento na organização se tornou um grande desafio para as instituições.
Segundo Fialho (2006) o conhecimento organizacional se amplia a partir da criação do
conhecimento individualmente, firmando-se como parte da rede de conhecimentos.
Bitencourt (2004) aponta que o conhecimento da empresa é resultado das interações que
ocorrem no ambiente de trabalho e se desenvolve através do processo de aprendizado.
Nonaka e Takeuchi (2008), apontam que a criação do conhecimento
organizacional deve ser compreendida como um processo que organizacionalmente
amplifica o conhecimento criado pelos indivíduos e o cristaliza no nível do grupo por meio
do diálogo, discussão, compartilhamento de experiências.
Já para Souza, Alvarenga Neto e Mendes (2012), o processo de criação do conhecimento
organizacional se concretiza a partir da amplificação do conhecimento criado pelos
indivíduos, se atendidas as condições necessárias que devem ser propiciadas pela
organização.
Para que haja a possibilidade de criação de novos conhecimentos, faz-se
necessário que o conhecimento seja combinado de diferentes formas. Campos (2014) aponta
alguns aspectos relativos à gestão do conhecimento, no qual a,
A gestão do conhecimento trabalha no sentido de explicitar o conhecimento das
pessoas, transferindo-o para suportes ou mídias compartilháveis. A gestão do
conhecimento busca estimular a criação, a captação, a organização, a difusão, o uso
e a exploração do conhecimento organizacional (CAMPOS, 2014, p.016).

Em Fialho (2006, p.2) encontra-se a premissa de que “a gestão do conhecimento
é, antes de tudo, um conjunto de ferramentas facilitadoras dos processos de construção do
conhecimento sobre as práticas organizacionais”.
Terra (2005) considera que a gestão do conhecimento envolve a incorporação de
um novo raciocínio e novo foco gerencial. O que envolve a utilização de uma série de novos
métodos recentes e consolidados, e também uso de novas tecnologias da informação, e
comunicação.
O verdadeiro desafio é a articulação desta ampla gama de ferramentas gerencias e
tecnológicas que servem para melhorar a capacidade das organizações para
aprender, inovar, utilizar suas competências e proteger seus conhecimentos e ativos
intangíveis estratégicos (TERRA, 2005, p.1).

A utilização de métodos de gestão do conhecimento vem ganhando relevância
nas Instituições, contribuindo para que as informações sejam utilizadas e armazenadas de
forma cada vez mais eficaz. Para Nonaka e Takeuchi (2008) a gestão do conhecimento atua
como o processo que cria continuamente novos conhecimentos, os dissemina e os perpetua
por toda a organização.
A gestão do conhecimento pode ser compreendida, também, como um conjunto
de esforços ordenados e sistematizados destinado a criar novo conhecimento, disseminá-lo
na Instituição para os que dele precisam, bem como protegê-lo contra o uso indevido
(LACOMBE; HEILBORN, 2009.)
Alvarenga Neto (2005) compreende a Gestão do conhecimento como, conjunto de atividades
voltadas para a promoção do conhecimento organizacional, que visa possibilitar que as
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organizações e seus colaboradores possam continuamente se utilizar das melhores
informações e dos melhores conhecimentos disponíveis, com o intuito de alcançar os
objetivos organizacionais e aumentar a competitividade. Segundo o autor,
Uma gestão voltada para o conhecimento é aquela capaz de estabelecer uma visão
estratégica para o uso da informação e do conhecimento, promover a aquisição,
criação, codificação parcial e transferência de conhecimentos tácitos e explícitos,
estimular e promover a criatividade, a inovação, a aprendizagem e a educação
continuada, além de propiciar um contexto organizacional adequado – ao se
reconhecer o papel fundamental da cultura organizacional, das pessoas, seus
comportamentos e atitudes - em tempos onde a informação e o conhecimento
constituem-se como os únicos fatores capazes de fortalecer as competências
essenciais das organizações e contribuir para a consolidação de vantagens
competitivas sustentáveis (ALVARENGA NETO, 2005, p.18).

O investimento em gestão do conhecimento é considerado por Rosini e
Palmisano (2012) como uma estratégia que vale a pena, para as empresas que estejam
pensando ao longo prazo. Uma vez que os retornos gerados por esse investimentos são
enormes.
1.4 A gestão do conhecimento na administração Pública
Cabe ressaltar que, enquanto o setor privado implementa a gestão do
conhecimento tendo em vista o lucro e o crescimento, a administração pública busca
especialmente qualidade, eficiência, efetividade social e desenvolvimento econômico e
social (BATISTA, 2012).
O autor afirma que o modelo de gestão conhecimento a ser implantado na
administração pública brasileira deve possibilitar a qualidade dos serviços prestados à
população, a eficiência na utilização dos recursos públicos, a efetividade dos programas
sociais e na promoção do desenvolvimento (BATISTA, 2012).
No âmbito das políticas do governo eletrônico, a gestão do conhecimento é
compreendida,
como um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, capazes
de incrementar a habilidade dos gestores públicos em criar, coletar, organizar,
transferir e compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem
servir para a tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão
do cidadão como produtor de conhecimento coletivo ( BRASIL,2004, p.7).

Outro importante instrumento para a promoção da gestão do conhecimento no
setor público é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o qual constitui-se como
uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações
governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de
desenvolvimento brasileiros.
O Ipea publicou algumas pesquisas sobre a gestão do conhecimento. Na primeira
publicação, Batista (2004) discute a relevância da gestão do conhecimento para a
administração pública e identificou o estágio de implementação em organizações federais. A
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edição aponta algumas ações de sucesso e situa o tema gestão do conhecimento nas
organizações públicas no campo de estudo da Gestão Pública. Foi defendida a ideia de que a
finalidade da gestão do conhecimento em tais organizações deveria ser vista de forma mais
abrangente do que em empresas do setor privado.
Uma das contribuições geradas pela gestão do conhecimento, como disciplina, ou
ramo do conhecimento, para a administração pública é aumentar a capacidade de
conhecimento dos servidores e gestores públicos, das equipes de trabalho e de toda a
organização pública – de maneira coletiva, sistemática e integrada – de criar, compartilhar e
aplicar conhecimento para alcançar os resultados (BATISTA, 2012).
De acordo com Wiig ( 2002, apud BATISTA, 2012, p. 39),
A administração pública em qualquer sociedade é importante e complexa. Ela
influência a maioria dos aspectos da sociedade. Sua maneira de atuar e efetividade
influenciam a cultura, a qualidade de vida, o sucesso e a viabilidade de uma
sociedade. A gestão do conhecimento contribui com novas opções, melhorando a
capacidade de realização e com práticas que podem beneficiar muito a
administração pública.
Gerenciar o conhecimento tornou-se uma nova
responsabilidadeda administração pública para que ela possa aumentar a
efetividade dos serviços públicos e melhorar a sociedade a qual ela serve.

As instituições buscam cada vez mais tornar esse conhecimento pessoal, que
existe na mente das pessoas, disponível para os outros, na tentativa de disseminar mais e
melhor o conhecimento. A partir dessa perspectiva a modelagem de processos surge como
um método de gestão do conhecimento nas instituições.
1 Concepções sobre processos e modelagem de processo

1

Processos

Processo é um conjunto de atividades que contém formas estruturadas e medidas
destinadas a resultar em um produto especificado, individualizado, para um determinado
cliente. É um arranjo específico das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um
começo e um fim, que são claramente identificados, é uma estrutura para a ação das
atividades (DAVENPORT, 1994).
Brocke e Rosemann (2010) definem processo como sendo um trabalho ponta a ponta, que
atravessa uma empresa para criar valor ao cliente. O conceito apontado por Campos (2014,
p.2) refere-se “como uma sequência de atividades com um objetivo específico”.
A nomenclatura “processo de negócio” é utilizada pelos principais pensadores da
administração, com um conceito para divisão do trabalho em tarefas. De Sordi (2012)
aponta algumas definições,
Uma serie de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias
funções e preenchendo lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais;
um grupo de tarefas interligas logicamente, que utilizam os recursos da
organização para a geração de resultados predefinidos, visando apontar os objetivos
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da empresa; uma organização de atividades de trabalho, com início, fim e com
entradas e saídas claramente definidas (DE SORDI, 2012, p.12).

É um desafio para as instituições utilizar tecnologias no processo de gestão do
conhecimento, para a realização do mapeamento de processo. Segundo Gonçalves (1997, p.
13) é necessário desenvolver empregados de todos os níveis, para isso é preciso:
Transformar empregados de tarefas em profissionais de processo; reinventar os
sistemas de gestão de recursos humanos, desde o treinamento até os esquemas de
reconhecimento de esforços; fazer com que o aprendizado seja parte do dia a dia
dos negócios da empresa; moldar uma nova cultura que dê suporte à nova maneira
de trabalhar.

1

Gestão por processos
O conceito de Gestão por processos é definido como por Oliveira (2007, p.58),

com sendo,
O conjunto estruturado e intuitivo das funções de planejamento, organização,
direção e avaliação das atividades sequenciais, que apresentam relação lógica entre
si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar, com minimização
dos conflitos interpessoais, as necessidades e expectativas dos clientes externos e
internos das empresas.

A capacidade de gerir processo é apontada por Pain et al. (2009), como uma
forma eficaz de promover integração, dinâmica, flexibilidade e inovação nas organizações.
Resultados e benefícios vem sendo obtidos, como:

Melhoria do fluxo de informações a partir de sua identificação nos modelos processo e, consequentemente, do aumento do potencial prescritivo das soluções de
automação do mesmo.
Padronização dos processos organizacional em função de um referencial de
conformidade.
Redução de tempo e custos dos processos, com enfoque econômica-financeiro
(PAIN et al., 2009, p.29) .

Brocke e Rosemann (2010), apontam que por meio da gestão por processos uma
instituição pode garantir que seus processos cumpram os seus objetivos e atuem de forma
coerente com o nível de desempenho que eles são capazes de oferecer. Permite que uma
empresa possa definir o momento que um processo não está mais atendendo às suas
necessidades, necessitando ser substituído.
Para o mesmo autor a gestão por processo pode contribuir para um melhor
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desempenho do trabalho do conhecimento. A conversão de qualquer trabalho em processo
pode melhorá-lo. Ou seja, abordar qualquer coisa como processo, significa estabelecer uma
estrutura formal, identificar suas etapas iniciais, finais e intermediárias, avaliar seu
desempenho, e por fim aprimorá-lo.
Neste contexto referente ao processo de utilização, geração e aplicação do
conhecimento, a gestão por processo segundo por Di Sordi (2012),

implica considerar os conjuntos de conhecimentos: sejam tácito ou explícito,
também denominados capital intelectual atrelado ao processo. O verbo
“considerar” significa fazer a gestão do conhecimento: criar, capturar ou comprar
conhecimentos, armazená-los no formato e no local adequado, distribuí-los ou
disponibilizá-los aprendê-los e desenvolvê-los por meio de seu uso diário (2012,
p.75).

Portanto, conhecimento é contextualizar e processar dados, saber o que fazer
com as informações geradas por esse processamento e definir qual o objetivo a ser atingido é
caracterizado como conhecimento. A utilização desse conhecimento no processo de negócio
pode ocorrer de forma estruturada, por meio de softwares, manuais de instrução ou outros
meios que sejam capazes de auxiliar, ou mesmo deliberar, no processo de decisão (DE
SORDI, 2012).
A utilização da gestão por processos na possibilita identificar os problemas, os
pontos eficazes e entraves, alinhando de forma eficaz as rotinas de trabalho, transformando
os processos, minimizando os custos, os conflitos e o tempo para o cumprimento de cada
atividade. Segundo o Guia para Gerenciamento de Processo de Negócios (ABPMP, 2013,
p.01) “transformação de processos vai além da melhoria, transformação implica repensar,
inovar e mudar paradigma. Transformar é liberar e construir novas formas de geração de
valor para os clientes e para a sociedade”.
1

Modelagem de processos

A modelagem de processos é uma forma de explicitar por meio de um
mecanismo de comunicação, os conhecimentos que está na cabeça de uma pessoa, de modo
que outras pessoas possam obter e compartilhar esse conhecimento.
No intuito de promover a criação de novos conhecimentos, a modelagem de
processo, surge neste contexto como uma atividade de gestão do conhecimento. Tal ação
permite que aja uma redução de custos, de tempo, deixando assim mais tempo pra atividades
de planejamento (FIALHO, 2006).
A modelagem de processos envolve a construção do conhecimento, entretanto,
muito dos conhecimentos existentes numa empresa segundo Fialho (2006, p.131),
é tácito, não escrito, quanto está, muitas vezes é apresentado na forma de relatórios,
documentos. É dificilmente reutilizável e partilhável. Nesse sentido, um sistema de
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Gestão deve envolver um conjunto de tecnologias que permitem lidar com as
diversas informações existentes, como textos, gráficos, documentos,
transformando-os em conhecimento reutilizável e compartilhável.

O propósito de modelar é produzir uma representação do processo de maneira
completa e precisa sobre o seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e o
tipo específico de modelo têm como base o que é esperado da iniciativa da modelagem. A
modelagem de processo busca um determinado resultado.
Ao abordar a temática de modelagem de processo é importante deixar claro o
conceito de modelo, que Campus (2013) compreende como a representação do processo
como ele opera na realidade. Criar um modelo é entender como o processo está operando. A
partir do conhecimento holístico da realidade é possível intervir nela.
É importante que esse modelo seja construído de forma simples, uma vez que,
como apresenta Campos (2013, p. 137) em todas as áreas os processos de trabalhos são
complexos.
Mesmo atividades aparentemente simples podem guardar tantos detalhes
significativos que serão compreendidos melhor a partir de um modelo. Então,
quando construímos um desenho que representa um processo de trabalho real (uma
realidade), estamos de fato modelando processo.

A modelagem de processos são utilizados vários termos como, diagrama, mapa
ou modelagem de processo. Um diagrama caracteriza-se por retratar os principais elementos
de um fluxo de processo, no entanto não apresenta detalhes do fluxo. Um mapa fornece uma
visão abrangente dos principais componentes e apresenta maior precisão que o diagrama,
entretanto não é suficiente. A modelagem de processo, no entanto apresenta um maior
detalhamento, contendo mais precisão no funcionamento daquilo que está sendo modelado
(ABPMP, 2013).
Diagramas com representações gráficas para o mapeamento de processos são
utilizados para visualizar uma determinada realidade, de forma simplificada, possibilitando
assim um melhor entendimento. Os diagramas se compõem, basicamente, de símbolos e de
atributos, que são informações de texto que complementam a representação (MPOG, 2007).
O Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (ABPMP, 2013, p.10),
descreve que o proposito da modelagem é tornar o conhecimento explícito. Entretanto aponta
alguns problemas que podem ser encontrardos:
a) Não considerar a modelagem como um problema de comunicação. O conhecimento
externalizado tem que ser plenamente compreendido pelas partes interessadas. Isso é
que caracteriza a comunicação.
b) Modelar sem um objetivo claro. A falta de objeto claro leva os modelos sem conexão com
prioridades ou necessidades.
c) Não gerir as expectativas em relação ao objeto modelado. A modelagem de processos não
é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um objetivo. É fundamental
entender e deixar claro o que se espera da modelagem.
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d) Modelar sem um contexto de comunicação de processos bem definido. É necessário
identificar o propósito do processo o que ele faz e como ele faz antes de identificar e
descrever suas atividades.
e) Não identificar e modelar as partes antes de modelá-las. Uma abordagem de decomposição
sucessiva de “entenda o todo – entenda as partes – escolha uma parte” auxilia na
organização e compreensão do modelo.
f) Não ter critério para definir o nível de detalhamento adequado ao objetivo da modelagem.
Partir diretamente dos detalhes pode levar a construção de modelos muito grandes e
de difícil compreensão.
g) Não avaliar corretamente a capacidade de transmissão do conhecimento do modelo
elaborado. O modelo deve ser validado também por aqueles que irão utilizá-lo e não
somente os que fornecem informações sobre ele.
h) Colocar informações de auxílio a execução de processos nos procedimentos. A quantidade
adequada de informação no contexto definido e com acesso direto ao pontos
desejados é o que torna o modelo útil e relevante.
Um processo desenhado pode ser enriquecido a ponto de possibilitar uma visão
detalhada do processo, é possível indicar as pessoas que realizam as atividades, que eventos
acontecem e as decisões que são tomadas. De maneira mais clara podemos entender os
eventos como fatos ocorridos ou situações definidas ao longo do processo (CAMPOS, 2014).
Ao realizarmos o mapeamento das atividades na área de Recursos Humanos do IF Goiano,
ou a modelagem de processos, estaremos explicitando o conhecimento dos servidores, que
poderá ser repassado, evitando, desse modo, que aquele conhecimento que foi adquirido ao
longo dos anos, com experiência e capacitação, seja perdido no momento que o servidor
deixa a instituição ou ao transferir-se para outra área.
Conclusão
Num mundo onde o conhecimento passa a ser considerado a maior riqueza das
instituições, saber como gerir o conhecimento é um grande desafio para as instituições, que
em sua maioria não possuem métodos de codificação, aprendizagem e disseminação do
conhecimento. Considerando esse cenário, a modelagem de processos surge como um meio,
que possibilita que atividade de rotinas, procedimentos, experiências, sejam visualizadas
como conhecimentos.
A modelagem de processos pode contribuir para transformar o conhecimento
tácito, aquele que está na mente dos servidores, em conhecimento explícito, aquele que pode
ser expresso em palavras ou em números. Uma das contribuições geradas pela gestão do
conhecimento, por meio da modelagem de processos, para a administração pública é
aumentar a capacidade de conhecimento dos servidores e gestores públicos.
A modelagem de processo no contexto da gestão do conhecimento na área de recursos
humanos do IF Goiano é um procedimento utilizado para levantar informações acerca do
funcionamento do processo, em suas diversas fases, possibilitando que as pessoas entendam
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como funciona cada processo.
Esse artigo fundamenta-se na necessidade de gerenciar o conhecimento com o
objetivo de auxiliar a área de Recursos Humanos do IF Goiano a melhorar o desempenho
organizacional, alinhando as atividades realizadas, melhorando a comunicação e a
padronização de processos. Com o intuito de possibilitar a identificação dos problemas, os
pontos eficazes e entraves, alinhando de forma eficaz as rotinas de trabalho, transformando
os processos, minimizando os custos, os conflitos e o tempo para o cumprimento de cada
atividade.
Nesse sentido, a gestão do conhecimento por meio da modelagem de processo, pode
promover significativas contribuições para o IF Goiano, como administração pública,
tornando o conhecimento individual em conhecimento institucional.
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utilização da gestão de processos no contexto da gestão de compras do Instituto
Federal Goiano: um estudo de caso
Tânia Márcia de Freitas Montes1
Resumo:
Este artigo é resultado de uma dissertação de Mestrado onde foi realizado um estudo de caso sobre a utilização
da gestão de processos no setor de compras do IF Goiano, a fim de avaliar a eficiência do setor e as falhas,
apresentando possíveis melhorias. Sob a ótica do processo orçamentário equilibrado e eficiente, espera-se que
as compras nas instituições públicas sejam efetuadas conforme parâmetros fundamentados na gestão de
processos visando um equilíbrio dos gastos, mediante os recursos estabelecidos para tais. Uma gestão de
compras eficiente é caráter decisivo no sucesso das instituições, e esta precisa estar alinhada com os demais
processos com a finalidade de se ter uma execução do processo de compras que garanta o sucesso nos
negócios.Dessa forma, este trabalho realizou um estudo dos processos envolvidos na gestão de compras do
Instituto Federal Goiano, buscando analisar e conhecer os procedimentos adotados pela instituição na busca de
uma gestão eficaz. A pesquisa foi qualitativa, baseada em um estudo de caso e análise documental. O tipo de
pesquisa foi exploratória descritiva. Mediante a pesquisa de campo e atendendo os objetivos propostos no
trabalho foi possível concluir que o setor de compras do IF Goiano possui algumas dificuldades e falhas a
serem melhoradas ou solucionadas através de planejamento e elaboração de planos de ação. Observou-se que
há desafios como o excesso de burocracia nos procedimentos de compras e a falta de comunicação mais efetiva
entre o setor de compras dos câmpus, a falta uma melhor adequação entre as metas de cada câmpus para que
seja definido um procedimento padrão formalizado e que seja também automatizado. A burocracia nos
procedimento é um fator que dificulta a rapidez e alcance das necessidades, no entanto, por ser uma instituição
pública é um fator que se faz necessário, bem como é algo impossível de ser eliminado dos processos de
compras. Existe, de uma forma geral, um procedimento padrão de compras que é a licitação e o que diferencia
de um câmpus para outro é a forma com que os pedidos são feitos, englobando assim a utilização de meios
eletrônicos ou não.O IF Goiano possui uma gestão de compras eficiente, porém limitada a certos fatores como:
burocracia e excesso de normativos; dificuldades na realização de pedidos; falta de automatização dos sistemas
e falta de comunicação mais efetiva entre os câmpus. Estes fatores podem ser melhorados ou solucionados de
forma imediata mediante a elaboração e prática das propostas aqui pré-estabelecidas. Por fim, na busca por uma
maior eficiência foram sugeridas a criação de um sistema de controle de estoques unificado e treinamento para
todos os servidores do setor de compras bem como, a criação de um sistema mais efetivo de comunicação entre
o setor de compras de todos os campi e a padronização e adequação das formas de trabalho em todo o Instituto
Federal Goiano, para que exista menos disparidade entre as dificuldades enfrentadas.
Palavras chave: Gestão de processos.Gestão de compras.IF Goiano.
___________________________________
1Artigo sobre Dissertação de Mestrado elaborado por Tânia Márcia Freitas Montes. Mestranda em Desenvolvimento
Regional, especialista em Gerenciamento Empresarial e Financeiro pela Universidade de Rio Verde - GO e graduada em
Administração pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: tania.ifgoiano@hotmail.com

INTRODUÇÃO

As atividades do setor de compras de uma instituição estão envolvidas em uma série
de tarefas, as quais estão ligadas a uma série de fatores como seleção de fornecedores,
qualificação dos serviços, determinação de estimativa de preços, serviços e mudanças na
demanda, entre outros. É importante que haja uma boa gestão do setor de compras, fator
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fundamental ligado à uma gestão eficiente, pois a aquisição de produtos e contratação de
serviços representa um fator decisivo na atividade de uma instituição, haja vista que podem
gerar redução nos custos e eficácia na aplicação do orçamento.
Conforme Giacomoni (2000), a Política de Compras nas Instituições Públicas do
Brasil é caracterizada pela predominância de uma prática gerencial fundamentada em
estruturas com excessivos níveis hierárquicos e departamentos, o que gera lentidão
administrativa, excesso de comunicação de forma burocrática e lenta, além de contratação
de serviços e aquisição de produtos não satisfatórios. Ainda nesse sentido, Brites (2006)
enfatiza que em resultado de sua crescente importância nas instituições, o setor de Compras
tem sido alvo de constantes alterações nos últimos anos. Fatores como: o desenvolvimento
de parcerias com fornecedores e a sistematização dos processos de negociação apresentam
ótimas oportunidades de melhoria, bem como a execução dos processos operacionais e a
capacitação dos profissionais de compras.
Tendo em vista a importância e a intensificação do setor de Compras e verificandose um maior foco em atividades que promovam o aumento da eficiência operacional e a
redução dos custos de compra, aumentando a contribuição para a criação de valor nas
instituições, cabe considerar que cada vez mais órgãos públicos se aprimoram trabalhando
com transparência e profissionalismo na relação com os clientes internos, o
desenvolvimento de relacionamentos ganha-ganha com fornecedores, parcerias de longoprazo e qualificação dos seus profissionais, e é nesse sentido que a eficiência da gestão de
compras é caráter fundamental e decisivo no sucesso das instituições (LIMA e CASTRO,
2000).
A evolução do setor de compras nas instituições é fator determinante para a boa
aplicação de recursos públicos. Neste sentido, a gestão de compras precisa estar alinhada
com os demais processos da instituição, com a finalidade de se ter uma execução eficaz deste
processo, garantindo sucesso nos negócios. É possível que se tenha uma gestão de compras
eficiente e, por conseguinte maior agilidade nas operações e a qualidade crescente das
aquisições (GIACOMONI, 2000).
A escolha do Instituto Federal Goiano foi motivada pelo fato de estar lidando de forma cotidiana com
o setor de compras deste, e pela necessidade de conhecer mais a fundo as possibilidades de melhorias na busca
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pela qualidade e eficiência nas compras efetuadas. Acrescente-se ainda que recentemente foi contratado uma
empresa de consultoria, objetivando modelar os processos de compras do Instituto Federal Goiano.
Esta pesquisa estará diretamente relacionada aos interesses da linha de Pesquisa Gestão Estratégica de
Empreendimentos, pois analisa os meios, especificamente, as práticas utilizadas para compras na administração
pública.
REFERENCIAL TEÓRICO
A gestão por processos
A Gestão por Processos é utilizada para a reconstrução da visão estratégica exigida pela sociedade
moderna, pois esta facilita as práticas de trabalhos tornando-os mais eficientes e eficazes. Esse enfoque de
gestão defende que a instituição deve mudar a forma de pensar, abandonar a visão de estrutura com excesso de
departamentos e concentrar a atenção nos processos (VINHEIROS, 2008).
A Gestão por Processos defende que a instituição deve mudar a forma de pensar, abandonar a visão de
estrutura por funções e organizar seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação. A
instituição orientada por processos pressupõe que as pessoas trabalhem de forma diferente. Em lugar do
trabalho individual e voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a
cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor (VINHEIROS, 2008).
De acordo com Slack et. al. (1997), a gestão por processos faz parte do contexto gerencial da
administração de operações, que trata da maneira pela qual as organizações gerenciam a função produção, ou a
realização de serviços, sendo esta representada pela reunião de recursos destinados à produção de bens e
serviços pelas empresas.
Os autores propõem que os principais elementos no que diz respeito à função produção são: o projeto,
o planejamento o controle e o melhoramento. Quanto ao gerenciamento de cada um destes elementos, a parte
do projeto define a organização das atividades a serem realizadas, incluindo decisões relativas à variedade de
volume e de produtos a serem produzidos e às decisões dentro dos estágios do processo. O gerenciamento do
planejamento e controle compreende a determinação e implantação de um sistema de administração da
produção.
A gestão por processos prioriza o processo em si, alterando a estrutura organizacional, fazendo com
que processos decisórios possam ser tomados pelos níveis hierárquicos menores, elimina barreiras de
comunicação, enxuga os níveis hierárquicos, reconfigura as habilidades necessárias para o trabalho, há a
sinergia e interação entre profissionais de diferentes setores e competências e fortalecimentos de parcerias
externas (VINHEIROS, 2008).
Segundo Raducnizer (2008) é importante tratar de gestão por processos nas instituições, pois falar em
processos é quase sinônimo de falar em eficiência, redução de custos e qualidade. O atual dinamismo das
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instituições, aliado ao peso cada vez maior que a tecnologia exerce nos negócios, vem fazendo com que o tema
processos e, mais recentemente, gestão por processos, seja discutido e estudado com crescente interesse pelas
instituições.
Através da gestão por processos é possível ter uma visão abrangente por parte da instituição sobre os
seus processos e de como estão relacionados. Alguns fatores são importantes no desenvolvimento da gestão por
processos, como: o dimensionamento de equipe ideal para a execução e o controle dos processos; o suporte
adequado de ferramentas tecnológicas; os métodos de monitoramento e controle do desempenho a serem
utilizados e o nível de integração e interdependência entre processos. Colocar a gestão de processos em prática
requer uma nova forma de analisar e decidir como será o dia-a-dia da instituição de hoje, amanhã e no futuro
(RADUCNIZER, 2008).
A Gestão por Processos voltada para o setor de compras contribui de certa forma, na busca pela
melhoria e eficiência, pois é caracterizada pela gestão desafiadora, complexa e inovadora que requer uma
mudança na forma como a organização é gerida, como são dadas as relações funcionais e hierárquicas, como
são entendidos e concebidos os objetivos institucionais, ou até mesmo na forma como sentimos e concebemos a
nossa relação com o trabalho. A aplicação da gestão por processos na área de compras governamentais tem se
mostrado como fator eficaz de gerenciamento na medida em que direciona para a competitividade da empresa,
auxilia uma área que possui atualmente uma posição de contribuição estratégica dentro das instituições
(VINHEIROS, 2008).
A Gestão por Processos e os benefícios para as instituições
Uma das formas de conseguir uma maior flexibilidade institucional consiste na eliminação de barreiras
dentro da instituição funcional e a focalização em processos de negócios, ou essenciais. Ao se centrar nesses
processos, a instituição estará trabalhando com todas as dimensões complexas do seu negócio e poderá usar,
não mais de forma isolada todos os seus recursos para adquirir as vantagens competitivas (MOTTA, 1995).
Motta ainda esclarece que a gestão por processos traz os seguintes benefícios à instituição:
a) habilita a instituição a ter seu foco direcionado aos clientes, permitindo à instituição antecipar e controlar
mudanças;
b) provê meios de efetivar, mais rapidamente, mudanças complexas;
c) auxilia a instituição a gerenciar efetivamente seus inter-relacionamentos;
d) provê uma visão sistêmica das atividades da instituição;
e) mantém o foco no processo;
f) auxilia a instituição a entender melhor a sua cadeia de valor;
g) desenvolve um sistema de avaliação completo para as áreas de negócios.
Por outro lado, Davenport (1994) enfatiza que os benefícios da adoção de uma gestão por processos,
são os seguintes:
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• Visão das atividades como processo - Representando uma orientação que envolve elementos de medição,
controle, gerenciamento e clientela. Ênfase na maneira como o trabalho é organizado e executado. A maneira
pela qual o trabalho é, e deve ser organizado é que facilitará ou dificultará melhoria sistemática e inovadora do
processo.
• Visão sistêmica do trabalho - Nesse sentido, cada empregado passa a ter uma visão clara a respeito do como,
do por quê, do para quê e do para quem do seu trabalho, em substituição a uma visão unidimensional e
compartimentalizada existente na orientação tradicional, baseada em funções. As instituições orientadas para
processos procuram preparar seus empregados para novos comportamentos, incluindo mudanças de valores,
crenças e princípios.
Gestão de Estoque
O gerenciamento de estoque é importante para qualquer instituição, pois através dele é possível
identificar e acompanhar o estoque, preencher e entregar pedidos da forma mais precisa possível, com a maior
frequência, podendo visualizar e monitorar a localização, a condição e as quantidades de todos os materiais e
sua utilização (CALLEGARO e QUAGLIATO, 2010).
Existe um roteiro geral para gerenciamento de estoques nas instituições que consiste em: Elaborar a
classificação ABC; Selecionar o modelo de gestão do estoque (reposição contínua ou reposição periódica);
Calcular os parâmetros do sistema, dos estoques de segurança e os lotes de reposição; Determinar os valores
finais, introduzindo considerações adicionais não incluídas anteriormente. O gerenciamento de estoque tem
como finalidade, a facilitação do seu uso diário, disponibilizando as informações necessárias para cada
departamento e suas reais necessidades das mercadorias (LAUGENI e MARTINS, 1999).
Cabe considerar que a gestão de estoques ainda implica em manter níveis elevados, a fim de garantir o
suprimento imediato das demandas, porém representa pesados custos de oportunidades, entre outros; já níveis
mínimos evitam a imobilização dos recursos financeiros, possibilitando assim, a busca por investimentos mais
rentáveis, mas sacrificando o nível de serviço da empresa, o que onera a mesma pelo não atendimento da
demanda. Logo, evidencia-se a necessidade de busca por um nível adequado de estoques capaz de garantir a
sustentabilidade econômica da empresa (RIBEIRO et. al., 2011).
Sobre a gestão de estoques é indispensável considerar algumas das principais ferramentas utilizadas
pelas instituições, seja privada ou pública, no objetivo de gerenciar melhor seus estoques. Estas ferramentas
auxiliam no controle de desempenho das atividades, ganhando praticidade, agilidade e confiança. São elas:
Curva ABC; MRP(material requirementsplanning, ou cálculo das necessidades dos materiais); Just

in Time;

Kanban; PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) e UEPS (Último a entrar, Primeiro a sair).
Ballou (2006) destaca que a eficiente gestão de estoques é necessária para equilibrar a disponibilidade
dos produtos ou serviços ao consumidor com a minimização dos custos relativos ao estoque. Para controlar e
evitar o excesso de mercadoria estocada, visando preservar a liquidez da empresa e maximizar o retorno dos
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recursos investidos, foi abordado neste artigo o Lote Econômico como técnica para gerenciamento de estoques.
Gestão de Custos
Conforme Novaes (2007), a importância da gestão de custos está diretamente ligada ao fator de que a
chave para o sucesso na cadeia de suprimento otimizada está relacionado com a implantação e
desenvolvimento de um controle de qualidade adequado para o setor de gestão de custos, visando garantir
níveis de custos dentro da prática de cada setor.
Segundo Dias et al (2009), a gestão de custos na administração pública tem sido apontada como
instrumento gerencial indispensável ao controle dos gastos públicos como também avaliação de desempenho e
economicidade.
De acordo com Silva et. al. (2007), a gestão pública vem passando por muitas mudanças,
principalmente no que tange os gastos públicos, não obstante em saber em que, mas sim, como se gasta os
recursos públicos. Atualmente na gestão pública há uma busca constante de sistemas de informações mais
acurados e com ênfase na apuração de custos dos serviços prestados. Outra mudança apontada é a tendência das
entidades públicas utilizarem informações gerenciais nas tomadas de decisões internas na sua administração.
Diante disso, é importante destacar que um novo termo vem sendo trabalhado na área de gestão
pública, chamado este de NPM (Nova Gestão Pública), o que também está voltado à gestão dos gastos públicos
e definido como um termo genérico para uma onda de reformas da administração ao longo do mundo e que são
relativamente padronizadas. Esta expressão vem caracterizar os principais componentes de uma tendência
internacional para a transformação da máquina administrativa governamental (LAPSLEY e PALLOT, 2000).
Segundo Dias et. al. (2009), esclarecem que o modelo de gestão de custos voltado para as instituições
públicas, previsto constitucionalmente, cria as condições para se utilizar os conceitos da contabilidade de
custos, como um dos critérios de avaliação de desempenho, pois contabilidade de custos é um sistema de
mensuração, onde relaciona insumos, como: material, pessoal, instalações, entre outros, com resultados ou
benefícios atingidos. Nesse sentido, é possível entender que com a ausência de uma gestão de custos na
Administração Publica esta fica sem poder avaliar a utilização dos seus recursos alocados, e sem poder avaliar
os resultados que foram atingidos com esses recursos.
Dias et. al. (2009) explicam que outro ponto importante na gestão de custos é o sistema de avaliação de
tal, para isto, um sistema de custo é o instrumento fundamental a ser usado para averiguar os resultados, no que
tange à eficácia e eficiência. Tibúrcio-Silva (2007, p. 16-17) destacam que um sistema contábil deve fornecer
informações para cinco objetivos:
Formulação das estratégias gerais e dos planos de longo prazo; decisões de alocação de recursos; planejamento
e controle de custos das operações e atividades; mensuração de desempenho e avaliação de pessoas; adequação
com a regulamentação externa e exigências legais.
A classificação apropriada de custos é fundamental para que a administração possa coletar e utilizar a
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informação do modo mais eficiente possível. Os custos podem ser classificados quanto ao comportamento em
relação às variações nos volumes de produção e quanto à forma de distribuição e apropriação aos produtos e
serviços, centros de custos e resultados. (MAGALHÃES, 2007).
Orçamento Público

De acordo com Raducnizer (2008), o processo orçamentário pode ser subdividido em três grandes
blocos de atividades, sendo as Etapas do Processo Orçamentário: Elaboração da Proposta Orçamentária,
Aprovação da Proposta e Acompanhamento do Orçamento.
Segundo Lima e Castro (2000), o Orçamento Público é o planejamento elaborado pela Administração
Pública para atender, durante determinado período aos planos e programas de trabalho por ela desenvolvidos,
por meio do planejamento das receitas a serem obtidas e pelos dispêndios a serem efetuados, pretendendo
manter a continuidade e a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados à sociedade.
De acordo com Andrade (2002), as Instituições Federais de Ensino Superior, entidades estas que
possuem personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, têm por obrigação atender a
legislação em vigor. Assim, elas têm o compromisso de elaborar o orçamento público, fixando as despesas e
prevendo as receitas, com o objetivo de planejar suas atividades.
O orçamento público teria como objetivo o equilíbrio fiscal e orçamentário dos governos. Outro fator
de distinção é o conceito de vinculação de receitas aplicado ao orçamento público.O gasto público tem sido
assunto de discussão na administração pública, mediante a busca pela eficiência de sua gestão, visando atender
os requisitos legislativos e sociais. (RADUCNIZER, 2008).
Gastos públicos nas instituições federais de ensino
Conforme Rosa (2004), as Instituições Federais de Ensino Superior apresentam enorme diversidade
quanto às atividades que desenvolvem. Entretanto, todas contemplam basicamente as mesmas atividades, ou
seja, ensino, pesquisa e extensão, sendo que algumas instituições podem dar maior ou menor ênfase em cada
uma dessas atividades. Nesse sentido, o autor afirma que as instituições públicas de ensino, podem ser
consideradas uma das organizações mais complexas da sociedade, em razão da sua peculiaridade.
O autor ainda afirma que as instituições públicas de ensino superior possuem características e
realidades distintas de instituições de ensino privadas. Nesse sentido, a gestão dos gastos dessas instituições
identifica-se pela origem orçamentária de recursos públicos e pela rigidez da estrutura administrativa e
organizacional. Isto se dá devido o fato de utilizarem recursos públicos.
No Brasil, o governo na condição de mantenedor das instituições públicas de ensino têm realizado com
frequência, cortes de gastos, dificultando assim o desenvolvimento de grande parte das atividades e impondo
que estas instituições busquem outras fontes e formas de financiamentos, para viabilizar o conjunto de suas
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atividades. Por essa razão, a sociedade de uma forma geral, principalmente a comunidade acadêmica, tem
reivindicado maior transparência dos gastos públicos, no que se refere aos padrões de eficiência e eficácia.
(ROSA, 2004).
De acordo com Silva et. al. (2004), a determinação de custos em uma instituição de ensino, por meio
da contabilidade de custos caracteriza uma atividade bastante complexa, pois, é necessário que os custos sejam
alocados. Isto acontece porque a maioria das instituições públicas de ensino possuem custos em comum. Em
outro ponto de vista, são unidades com multiprodutos, porém formadas a partir de insumos comuns.
Um sistema de custos, adequado às particularidades das instituições federais de ensino, é fundamental,
servindo como fonte de informações gerenciais, visando à melhoria da eficácia e permitindo uma gestão
efetivamente autônoma. Dessa forma, sem medida de custos, fica difícil medir a eficiência, uma vez que esta é
obtida por meio da relação entre o resultado alcançado e o recurso consumido para obtê-lo. (PETER et. al.,
2003)
O conceito de Eficiência e Eficácia nos gastos públicos
A eficiência na gestão dos gastos também é assunto privilegiado neste trabalho. Desse modo, diversos
autores da bibliografia sobre gestão de custos apresentam algumas contribuições acerca do significado de
eficiência e como ela pode ser associada à gestão pública de gastos, a partir de critérios não apenas
exclusivamente econômicos, mas que incorporem também as dimensões mais amplas da ação da administração
pública relacionadas aos valores democráticos, à política e aos princípios constitucionais. De uma forma geral,
os autores que tratam da gestão de custos defendem a questão da busca pela eficiência, independente das
perspectivas adotadas.
Segundo os autores, a eficácia ocorre quando os objetivos preestabelecidos são atingidos. A avaliação
da eficácia, conforme afirmam Baracho (2000) e Revorêdo et. al. (2004), não pode ser efetuada sem o
planejamento prévio dos programas de governo, em que os objetivos devem estar claramente, definidos e
quantificados.
Assim, para a avaliação da eficácia, será necessário analisar o modo como os outputs produzidos em
forma de bens ou serviços correspondem aos objetivos previstos. A avaliação da eficácia deve fornecer
informação sobre a continuidade, modificação ou suspensão de um programa de governo ou informar ao
cidadão, o resultado das ações governamentais. (BARACHO, 2000)
Sobre o princípio da eficiência aplicado à Administração Pública, Diniz (2004) afirma que a eficiência
busca obter resultado com os meios escassos de que dispõe e ao menor custo possível. Acrescenta que a idéia
de eficiência não deve restringir, somente, ao razoável emprego dos meios e recursos à disposição dos gestores
públicos. Além disso, deve adequar os meios de forma lógica, no sentido de obter resultados, assim como
relacionar as necessidades públicas e esses resultados.
A eficiência está relacionada à associação ótima de recursos e produto para fabricar determinado bem
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ou serviço, o que significa fabricar a um menor custo possível, enquanto que a eficácia se relaciona à obtenção
dos resultados esperados (MAGALHÃES, 2007).
Existem ferramentas gerenciais utilizadas para auxiliar na escolha de fornecedores, uma destas
ferramentas é o MAPA de COTAÇÃO. Estes mapas de cotação são amparados por planilhas específicas e
sistemas operacionais, que identificam os possíveis fornecedores de acordo com seus dados principais. Estas
propiciam a comparação destes possíveis fornecedores, para que possa ser feita uma compra de boa qualidade,
com preços vantajosos e atendimento rápido (ROCHA et. al., 2012).
Considerações sobre compras no setor público
Conforme Gaither e Frazier (2001), o departamento de compras desempenha um papel fundamental na
realização dos objetivos da instituição sendo que sua missão é perceber as necessidades competitivas dos
produtos e serviços, tornando-se responsável pela entrega no tempo certo, custos, qualidade e outros elementos
na estratégia de operações, realizando a compra.
É importante destacar que as compras e contratações em órgãos públicos são regulamentadas pela Lei
8.666/93, Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Brasil, 1993), que em seu Art. 6°, III, conceitua
Compra como “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente”. As
compras públicas devem obedecer aos requisitos de eficiência, eficácia e efetividade para alcançar os resultados
almejados (MENEZES, SILVA e LINHARES, 2007).
As compras públicas são reativas, as quais simplesmente reagem às necessidades dos usuários, em que
se busca encontrar um fornecedor que esteja disposto a trocar os bens ou serviços pelo menor preço possível,
havendo pouca interação (BATISTA E MALDONADO, 2008).
Um ponto relevante a considerar para fazer a relação de compras no âmbito do setor público, é que o
que diferencia das demais organizações empresariais não públicas é a necessidade do processo licitatório em
meio a esse processo tradicional de compra. (PALAVÉRI, 2005).
Motta (2005) explica que a licitação significa um cotejo de ofertas, ou lances, feitas por particulares ao
Poder Público, visando a execução de uma obra, a prestação de um serviço, um fornecimento ou mesmo uma
alienação pela administração, donde se há de escolher aquela proposta que maior vantagem oferecer.
A licitação destina-se a garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia. Ela consiste na
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, e na promoção do desenvolvimento
sustentável, bem como será processada e julgada em conformidade com os princípios previstos na Constituição
Federal e dos correlatos a estes (FERRUGEM, 2012 apud BRASIL, 2010).
Para licitar precisa-se, primeiramente, definir o objeto que se quer contratar, estimar o valor da obra,
do serviço ou do bem a ser licitado, mediante realização de pesquisa de mercado. Deve-se verificar, também, se
há previsão de recursos orçamentários para o pagamento e se está de acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, e por último uma visão holística sobre os acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de
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investigação empírica de fenômenos contemporâneos.
Para a fundamentação teórica, foi levantado referencial bibliográfico sobre o tema e realizado
questionário para a coleta dos dados, junto ao setor de compras no âmbito do IF Goiano, englobando Próreitoria de Administração e os cinco campi que atualmente tem seus setores de compras estruturados, ou seja:
câmpus Ceres, câmpus Iporá, campi Morrinhos, câmpus Rio Verde e câmpusUrutaí. Foi ainda entrevistado
equipe de consultores que atualmente está desempenhando “modelagem dos processos de compras” junto à
Pró-reitoria de Administração. A análise dos dados coletados foi feita por meio de observação documental e
análise de conteúdo.
Em relação ao tipo de pesquisa, esta se caracteriza como: pesquisa exploratória e descritiva, na forma de um
estudo de caso.
A justificativa em escolher a abordagem qualitativa neste trabalho foi pelo fato de que se aplica melhor na
compreensão do processo de compras, bem como suas características. Conforme Marconi e Lakatos (2003), o
método qualitativo preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos e fornece uma análise mais
detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento entre outros.
Quanto à característica exploratória da pesquisa, justifica-se pelo fato de viabilizar um conhecimento mais amplo
do assunto, fundamentando-se em suas variáveis e teorias.
A pesquisa foi realizada no ano de 2014, porém resgatando dados de períodos anteriores, ou seja, dos
últimos quatro anos, a fim de conhecer os procedimentos já adotados pela instituição e as atividades já realizadas
no setor de compras.
A pesquisa é descritiva, tendo em vista que busca descrever o processo adotado para efetuar as
compras de materiais utilizados na instituição em estudo.
A pesquisa tem como objeto empírico o processo de compras na instituição em questão e fez uso da
estratégia de estudar o caso para o levantamento dos dados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa foi aplicada em forma de questionário descritivo no setor de compras dos campi do IF
Goiano, situados nas cidades de Ceres, Iporá, Morrinhos, Rio Verde e Urutaí Com a realização da pesquisa
buscou-se conhecer parte da realidade dos campi em relação aos objetivos propostos no trabalho, sendo assim
possível conhecer a forma de trabalho de cada um, os principais desafios e melhorias já alcançadas.
Participaram da pesquisa doze servidores, em sua maioria com grande tempo de casa e atuantes no
setor de compras. Com relação a este item, pode-se perceber que o setor de compras dos campi do IF Goiano
possui de uma forma geral, servidores capacitados para a realização das atividades, tendo em vista que em sua
maioria possuem bastante tempo de casa, atuando sempre em uma mesma atividade. Cabe considerar também
que estes profissionais possuem formação acadêmica na área de Administração e afins, o que contribui
significativamente para uma melhor atuação no setor de interesse.
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O segundo item analisado durante a pesquisa foi a quantidade de servidores que os campi contam para
o setor de compras, sendo este um fator importante para a garantia de um serviço de qualidade e em tempo
hábil, pois a falta de profissionais capacitados pode levar à uma má distribuição e realização das atividades.
Esta é uma informação importante para a pesquisa para que se tenha o conhecimento do número
máximo e mínimo de servidores no setor de compras, não estabelecendo assim a informação da real
necessidade de cada câmpu.Com base nas informações obtidas é possível concluir que o número de servidores
por câmpus fica restrito ao máximo de quatro e mínimo de dois, sendo os números variantes entre si. Este fator
apresenta uma incerteza quanto à real necessidade da quantidade apropriada para o setor, sendo que alguns
câmpus trabalham com o dobro de servidores de outros. Nesse sentido, é possível perceber que pode ou não
haver a necessidade de mais ou menos servidores conforme a demanda de serviço de cada câmpus, pois alguns
possuem mais cursos, alunos, servidores de uma forma geral. Nesse sentido, não se pode afirmar que a
quantidade de servidores de um câmpus é suficiente em relação a outro.
O terceiro item da pesquisa buscou conhecer se o setor de compras tem atendido as demandas das
instituições, e no caso de não atender, quais seriam as falhas que estariam contribuindo para isso. A resposta a
esta pergunta não foi de caráter fechado, onde estariam concluindo sim e não. Mediante as respostas obtidas
neste item é possível estabelecer uma relação positiva entre o atendimento dos setor de compras e as demandas,
tendo em vista que na maioria dos câmpus há o atendimento das demandas, mesmo tendo algumas dificuldades
na realização das atividades como a falta de recursos, planejamento ou o excesso de burocracia. A falta de
servidores pode ser apresentada como um fator agravante neste item, visto que em dois câmpus este fator foi
apresentado como falha. Além disso, em um dos câmpus a falha no atendimento das demandas estaria sendo
causada pela dificuldade dos solicitantes repassarem os pedidos em tempo hábil, dentro dos prazos
estabelecidos. Em um câmpus foi apresentado a necessidade de uma melhor padronização e melhoria dos
procedimentos, sendo constatada a presença de atividades redundantes e que são realizadas visando a celeridade
e automação do processo.
O quarto quesito da pesquisa buscou identificar a forma com que cada câmpus realiza os pedidos aos
fornecedores, e se fazem uso de algum sistema eletrônico para esta atividade. Diante dos dados observados
neste quesito é possível concluir que a maioria dos câmpus utiliza sistema eletrônico para efetuar os pedidos
aos fornecedores, sendo que apenas uma câmpus utiliza ainda de contato telefônico. Juntamente com a
utilização da Internet, por meio de e-mails é utilizada a nota de empenho, e pela Internet são realizados pedidos
no site de Compras Governamentais.
O próximo item da pesquisa visou identificar se os campi do IF Goiano fazem utilização de licitações
para efetuar as aquisições. No caso da utilização, qual seria a modalidade de licitação utilizada pelo câmpus.
Todas os campi pesquisados utilizam licitações para realizar as aquisições, sendo identificas duas
modalidades: o pregão eletrônico e concorrências. O pregão eletrônico é utilizado através do SRP (Sistema de
Registro de Preços) e é utilizado em geral para aquisição de bens e serviços comuns. O sistema de
concorrências é utilizado para contratação de obras ou serviços de engenharia.
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A pesquisa buscou conhecer também como é feita a gestão de estoques no IF Goiano e se há a utilização de
algum sistema eletrônico para esta atividade.
Através dos dados obtidos é possível identificar que metade dos campi pesquisados utiliza o Sistema
de Almoxarifado com planilhas em Excel para controlar os estoques e metade utiliza o Sistema eletrônico de
compras públicas. É possível perceber a falta de um sistema eficiente, pois mesmo utilizando planilhas
informatizadas e sistema eletrônico seria possível melhorar o sistema de controle de estoques por meio de um
único sistema para todos os campi do IF Goiano. Assim, seria importante elaborar um sistema unificado para
tratar sobre o controle de estoques.
Outro ponto importante observado foi a identificação da presença de falhas no setor de compras e
como estas poderiam ser melhoradas.
Observou-se que existem muitos fatores que exigem melhorias, em sua maioria são fatores ligados à
automatização do processo de compras e comunicação entre os campi do IF Goiano. Nesse sentido, seria
importante realizar um planejamento em cada câmpus diante das necessidades apresentadas pelos servidores e
criar meios para sanar estas falhas, visto que podem ser desenvolvidas atividades internas para solucionar os
problemas descritos. Acredita-se assim que o único fator externo seria a solicitação de serviços terceiros para a
criação de meios eletrônicos.
A próxima etapa da pesquisa caracterizou-se em conhecer as exigências do Estado quanto às compras
e se estas dificultam de alguma forma o processo de compras. Neste quesito, todos os campi entrevistados
disseram que sim, existem exigências do Estado quanto às compras. Tais exigências estão ligadas ao
atendimento da Legislação vigente para compras governamentais, esta que estabelece regras para as compras,
disciplinando-as. O excesso de normativas para as compras públicas burocratizam os procedimentos tornandoos mais lentos. Há ainda a opinião de que apesar de as regras serem excessivas, podem ser vistas como
necessárias mediante a realidade de corrupção que vivencia-se, pois a grande quantidade de documentos,
comprovações e justificativas visam garantir a legitimidade e legalidade do certame licitatório.
Em outro momento buscou-se identificar quais as dificuldades imediatas que precisam ser superadas
no IF Goiano em relação ao setor de compras. As opiniões ficam divididas de acordo com cada câmpus, pois
cada um possui uma realidade diferente do outro. A princípio o desafio que precisa ser superado seria atuar com
as diversidades de conhecimentos e práticas de todos os campi do IF Goiano, transformando-as assim em algo
conclusivo para a instituição. Por outro lado a agilidade e melhor planejamento nos processos de compras é
uma opinião em comum em vários câmpus. Como quarta dificuldade a ser superada pode-se considerar a
melhoria nas descrições dos itens e elaboração dos termos de referências emitidos pelos demandantes, pois caso
o item seja mal elaborado fica comprometida a aceitação deste produto na hora do pregão, podendo o item ficar
deserto e prejudicando a aquisição e o consequente atendimento das necessidades da administração. Por fim,
cabe destacar que há a necessidade de superar a burocratização sem comprometer no processo tomando como
base os seguintes fatores: a aderência atual à legalidade; o nível de eficácia, eficiência atual; o padrão de
economicidade e a satisfação dos clientes internos e externos.
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Quanto às iniciativas por parte da gestão para que sejam alinhados aquisição e estoques, ficou evidente
que em todos os campi existe uma boa relação entre gestão e controle dos estoques. Inicialmente foi opinado
que há uma integração entre os setores de compras e estoque, sendo que as demandas são previstas em conjunto
de acordo com a necessidade e a possibilidade de aquisição no quesito legislação e disponibilidade
orçamentária. Em outro câmpus foi evidenciado que isto é feito através de um melhor planejamento e melhor
controle de estoques. Existe também uma iniciativa em um dos câmpus em que o colaborador responsável pelo
setor de almoxarife é alocado dentro da mesma unidade administrativa que pertence o Setor de Compras,
compartilhando a política, o planejamento além da subordinação a mesma autoridade de comando. Pode-se
observar que por meio dessa relação entre gestão e controle de estoques houve uma melhora significativa
conforme informações do setor de estoque, pois se aumentaram os pedidos que são feitos a partir do
alinhamento da demanda imediata com a alocação dos mesmos no estoque.
Ainda nesse sentido foi identificado que nenhum pedido de compras chega ao Diretor de
Administração para autorização e verificação de dotação orçamentária sem antes ter passado pelo Setor de
Almoxarifado/patrimônio para se constatar que o material solicitado não se encontra disponível nestes setores e
que no câmpus de Iporá é realizado o planejamento de compras por meio de um Programa Interno que permite
aos diferentes segmentos do Campus Iporá informar, via Web, suas necessidades de compras. É sugerida a
criação de projetos que ficam registrados no sistema, destinados a atender atividades de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Administrativas. Contudo, ainda não se consegue plena utilização do mesmo. Ele é disponibilizado
para cada segmento, tendo apenas um usuário por setor e o mesmo deve efetuar uma reunião com o grupo
(Exemplo: Coordenadores de Curso contatam professores e solicitam da mesma manifestação das necessidades
de material de consumo, de investimentos e de serviços e fazem o registro no programa). Após esse registro o
setor de Planejamento (Diretoria de Administração e Planejamento e Almoxarifado) emitem relatórios das
necessidades de compras e em seguida disponibilizam as listas para que possam ser lançadas nos Pregões SRP'
s ou quando há emergencialidade são feitas dispensas de licitação.
Foi avaliado as prioridades durante o processo de compras, sendo divididas em fatores como:
preço/custo; qualidade; flexibilidade de produto (capacidade de adaptação aos requisitos da demanda);
flexibilidade de volume (capacidade de atender as quantidades requeridas); flexibilidade de processo
(existência de procedimentos alternativos); velocidade de entrega; confiabilidade na entrega e fornecedores
compatíveis com o processo licitatório.
Mediante os dados obtidos é possível concluir neste item que a maior prioridade durante a realização
das compras é o preço/custo, sendo apontado pela maioria dos campi como requisito primordial. Em segundo
lugar de prioridade fica o fator qualidade do produto, em terceiro lugar e em igualdade de importância ficam os
fatores flexibilidade de produto e velocidade na entrega; em quarto lugar ficam os itens flexibilidade de volume
e flexibilidade de processo e em último lugar de prioridade fica a questão da compatibilidade entre
fornecedores e processo licitatório.
Outro fator de grande importância que foi observado é se o IF Goiano possui fornecedores fixos ou se
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está sempre em rotatividade em relação a estes. Todos os campi responderam que não há fornecedores fixos
para as compras, e que eventualmente pode haver fornecedor fixo apenas para alguns itens e por um
determinando período. Ficou evidente que não há fornecedores fixos, uma vez que as aquisições são feitas
através de processos licitatórios e não há influência do IF Goiano sobre a “escolha” dos fornecedores, embora
haja fornecedores que participam com frequência das licitações. Assim, não é possível se ter fornecedores
fixos, uma vez que as atas registradas tem validade de apenas doze meses, e posteriormente se abre um novo
processo licitatório publico e aberto, onde qualquer empresa do país pode concorrer. Em poucos casos se
repetem os mesmos fornecedores.
Cabe considerar que devido ao caráter legal nas aquisições públicas, a escolha dos fornecedores
obedece a critérios variados como preço e qualidade, prevalecendo assim a rotatividade de fornecedores nos
resultados das licitações, principalmente nas aquisições de materiais. No entanto, observa-se que há uma grande
participação dos mesmos fornecedores em licitações realizadas anualmente.
Outro ponto importante deste quesito é que os contratos com os fornecedores podem ser renovados, no
entanto, há periodicidade nas aquisições tendo em vista o termino dos contratos públicos. A lei exige a
isonomia nas compras com a iniciativa privada.
O último item da pesquisa foi identificar com que frequência é realizada os pedidos aos fornecedores.
É possível concluir que em todos os campi os pedidos são feitos de acordo com a demanda e necessidade dos
produtos. Cabe ressaltar que, em geral as licitações realizadas possibilitam um prazo de doze meses para sua
utilização ou já possuem um prazo determinado fixado, sendo que após a realização, os pedidos aos
fornecedores ocorrem de acordo com a necessidade da instituição. Outros fatores indicados foram a boa
rotatividade da alocação dos mesmos no estoque e período de validade. Um câmpus indicou a realização de
pedidos semanalmente e um câmpus expôs que realiza pedidos que atendam o ano todo e eventualmente realiza
pedidos conforme necessidades imediatas da instituição.
CONCLUSÃO
Com a realização da pesquisa de campo e atendendo os objetivos propostos no trabalho é possível
concluir que o setor de compras do IF Goiano possui algumas dificuldades e falhas a serem melhoradas ou
solucionadas através de planejamento e elaboração de planos de ação. Entre os principais desafios apontados na
pesquisa podem ser destacados: o excesso de burocracia nos procedimentos de compras e a falta de
comunicação mais efetiva entre o setor de compras dos campi do IF Goiano. Como desafio da implantação da
gestão por processos no setor de compras do IF Goiano conclui-se que falta uma melhor adequação entre as
metas de cada câmpus para que seja definido um procedimento padrão formalizado e que seja também
automatizado para o IF Goiano, neste procedimento deverá ser levado em conta diferente realidade de todos os
câmpus do IFGoiano,visando atender satisfatoriamente todos.
Conclui-se que a burocracia nos procedimento é um fator que dificulta a rapidez e alcance das
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necessidades, no entanto, por ser uma instituição pública é um fator que se faz necessário, bem como é algo
impossível de ser eliminado dos processos de compras. O que se pode fazer em relação a isto é a melhoria nos
sistemas utilizados pelo IF Goiano para realizar compras. Uma solução seria a implantação de um sistema
automatizado eficiente que atenda todos os campi igualmente bem.
O objetivo específico de mapear e analisar os principais procedimentos de compras executados pelo IF
Goiano foi alcançado com sucesso e mediante os dados obtidos pode-se concluir que existe, de uma forma
geral, um procedimento padrão para o IF Goiano que é a licitação.
Identificou-se que existem normas e exigências impostas pelo Estado, devido ser procedimento de
compras públicas, e que estas dificultam a eficiência do processo de melhoria das compras do IF Goiano,
tornando-o burocrático e lento. Em outro momento, evidenciou-se que a forma de trabalho dos câmpus é
alinhado. Ao fazer um desfecho de todo o trabalho e mediante os dados coletados e sugestões para melhorias é
possível propor algumas iniciativas imediatas para a implementação de processos gerenciais visando a melhoria
das compras do IF Goiano e buscando assim uma maior eficiência. A princípio a criação de um sistema de
controle de estoques unificado e treinamento para todos os servidores do setor de compras do IF Goiano para
que possam se adequar quanto às questões de maior dificuldade identificadas, como a descrição de itens durante
pedidos e formalização correta de pedidos. Uma segunda proposta seria a criação de um sistema mais efetivo de
comunicação entre o setor de compras de todo o IF Goiano, podendo dessa forma garantir uma maior
comunicação e troca de informações sobre possíveis dificuldades e soluções para estas.
Outra proposta interessante seria padronizar e adequar as formas de trabalho em todos os campi,
criando um procedimento padrão com requisitos para efetuar as compras, podendo assim garantir um sistema
unificado para o IF Goiano, passando a existir menos disparidade entre as dificuldades enfrentadas. Estas
propostas devem ser colocadas em prática levando em consideração a realidade de cada câmpus, tendo em vista
a quantidade de alunos, servidores, cursos de todas elas.
Por fim, conclui-se que o IF Goiano possui uma gestão de compras eficiente, porém limitada a certos
fatores como: burocracia e excesso de normativos; dificuldades na realização de pedidos; falta de
automatização dos sistemas e falta de comunicação mais efetiva entre os campi. Estes fatores podem ser
melhorados ou solucionados de forma imediata mediante a elaboração e prática das propostas aqui pré
estabelecidas.
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A implementação Política nacional de resíduos sólidos no município de Imperatriz MA
Tatiana Oliveira Mendes de Carvalho16
Mariano Yoshitake17
RESUMO:
A presente pesquisa teve como objetivo analisar a implementação da política nacional
dos resíduos sólidos no município de Imperatriz -

Maranhão. Este estudo procurou

estabelecer um comparativo entre as metas estabelecidas no âmbito nacional e o cenário
local, verificando o estado atual de desenvolvimento, de evolução e da execução do plano de
gestão da política nacional de resíduos sólidos no âmbito do município de Imperatriz.
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa, bibliográfica e documental,
junto a Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do município de ImperatrizSEPUMA.
Para a análise dos dados catalogados utilizou-se o método de comunicação
Intersistêmica, associando-se o planejamento jurídico da sustentabilidade com a ecologia.
Pois, apesar do direito e da ecologia serem sistemas autopoiéticos, os mesmos precisam
estabelecer um diálogo, uma vez que existe influências recíprocas entre eles e, deste modo,
abre-se a possibilidade de uma resposta dos sistemas às interferências do ambiente.
O marco temporal deste estudo foi o início da vigência da lei 12.305/2010, agosto de
2010, quando os municípios e estados foram obrigados, por lei, a cumprirem as diretrizes de
implantação do plano de gestão integrada dos resíduos sólidos.
Palavras-Chave: Resíduos sólidos. Implementação. Política nacional.
Abstract:
This study aimed to analyze the implementation of the national policy of solid waste in
the city of Imperatriz - Maranhão. This study sought to establish a comparison between the
targets set at the national level and the local scene, checking the current state of
development, evolution and implementation of the national policy management plan of solid
waste in the city_of_Imperatriz.
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The study researched the literature and documents with the Department of Urban
Planning and the Empress of county Environment - SEPUMA. To analyze the data cataloged
used the intersystem communication method, associating the legal planning of sustainability
with the ecology. For though Law and ecology are autopoietic systems, they need to
establish a dialogue, since there is mutual influence between them and this opens the
possibility of those systems to respond the environmental interference.
The timeframe of this study was the effective date of the law 12.305 / 2010, August
2010, when cities and states were obliged by law to comply with the implementation of
directives of the integrated management plan for solid waste.
Keywords: Solid waste. Implementation. National policy
1 Introdução
O acelerado crescimento demográfico, nos últimos anos, onde a maioria das pessoas
passou a viver em zonas urbanas, acarretou um considerável aumento da quantidade de lixo
produzido. Deste modo, faz-se necessário uma equalização entre a população, empresas e a
administração pública para que os resíduos sólidos tenham uma destinação apropriada.
Destaca-se ainda que o volume do lixo cresce de forma desordenada e que, muitas
vezes, são devolvidos ao meio ambiente sem qualquer preocupação com o impacto que o
mesmo causará ao ambiente urbano. Portanto, a referida questão acarreta em vários prejuízos
ambientais, sociais e econômicos.
O crescimento desordenado da quantidade de resíduos sólidos ocorre pelo fato de que a
sociedade não está educada para enfrentar a referida questão. Além disso, o fato é agravado
pelo

crescente

consumo

de

bens.

Torna-se,

portanto,

necessário

o

adequado

reaproveitamento dos bens que são, continuamente, descartados para que não haja prejuízo a
qualidade de vida das pessoas. Assim, a análise da referida questão, incluindo-se o contorno
legal do problema, não pode ignorar o fato de que nossa sociedade é impulsionada, como
fator motivador da atividade econômica, ao consumo compulsivo e desenfreado.
Deste modo, a análise da legislação, verificando seu cumprimento ou não, é
imprescindível para determinar-se o impacto das referidas leis e normas no desenvolvimento.
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Portanto, a análise da referida questão é indispensável para determinar soluções viáveis e
práticas para o descarte e reaproveitamento dos resíduos sólidos e a questão ambiental que
envolve o problema.
Caso o poder público e a sociedade não se sensibilizem para tomarem medidas
necessárias e urgentes o futuro reservado à humanidade será de escassez de água e excesso
de lixo.
Neste contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da lei 12.0305/2010,
abre espaço para que os estados e municípios façam seus planos de gestão integrada ou até
mesmo leis para a promoção da reciclagem, reaproveitamento e reutilização dos resíduos
sólidos produzidos dentro de seus espaços territoriais.
2 O problema ambiental na atualidade
O homem necessita de um ambiente saudável para que se concretize o seu bem estar;
pois, somente através do equilíbrio ambiental é que os seres humanos irão garantir a sua
saúde, dignidade e o mínimo para sua existência digna.
Por esta razão, hodiernamente, existe uma preocupação constante em promover
campanhas de educação ambiental, para que ocorra a participação integrada do poder
público, pessoas jurídicas e cidadão no decréscimo gradativo da poluição.
Isso porque, com o avanço desenfreado das cidades e a ampliação da capacidade
econômica dos brasileiros, houve um aumento na produção de resíduos sólidos que afetam o
ambiente prejudicando, deste modo, a presente e a futura geração. Por conta disso, o
ambiente é considerado um bem jurídico supremo; pois, o futuro da humanidade depende de
sua preservação. (Grokskreutz, H. 2012 p.320).
Neste contexto, de acordo com a doutrina, a palavra ambiente indica o espaço que
envolve os seres vivos e as coisas; portanto, o meio ambiente deve abranger o conjunto de
elementos naturais, artificiais e culturais, compreendendo, por conseguinte, o solo, a água, o
ar, a fauna, a flora, o patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagístico, arqueológico e
espeleológico (CUNHA JR, D. 2009).
A humanidade, portanto, vive no meio ambiente que engloba um ecossistema de
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recursos limitados. Apesar disso, a preocupação com o meio ambiente equilibrado tem-se
acentuado, somente, nas últimas décadas. Assim, é possível verificar que as constituições
anteriores a de 1988 não se posicionaram a respeito do tema.
3 A agenda 21 e o desenvolvimento sustentável
A agenda 21, como documento que reflete um consenso geral dos países acordantes,
indica a necessidade de conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental. Este
documento possui uma concepção avançada acerca da gestão integrada dos resíduos sólidos.
De acordo com as ações prioritárias da agenda 21 brasileira (Ministério do Meio
Ambiente) buscam a produção e consumo sustentável contra a cultura do desperdício;
portanto, essa diretriz é idêntica a contida na agenda 21, onde indica que tem que existir a
redução da produção de resíduos sólidos, a destinação adequada dos resíduos e legislação e
as responsabilidades legais dos diferentes atores sociais
4 O meio Ambiente e a Constituição Federal Brasileira
A partir de 1988 a Constituição Federal, em seu art. 225, indicou que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para a presente e futuras gerações. (1988, p. 78)
A Constituição, deste modo, rompeu com o velho paradigma civilístico do egoísmo;
segundo o qual tudo que era permitido, inclusive destruir o meio ambiente, desde que
estivesse inserido na propriedade de quem lhe pertencesse, assim explica Antônio Herman
Beijamin:
Coube à Constituição – do Brasil, mas também de outros países – repreender e
retificar o velho paradigma civilístico, substituindo-o em boa hora, por outro mais
sensível à saúde das pessoas (enxergandas coletivamente), às expectativas das
futuras gerações, à manutenção das funções ecológicas, aos efeitos negativos a
longo prazo da exploração predatória dos recursos naturais. (BEIJAMIN, H. 2007,
p. 66).

Como resultado de tal aclamação constitucional, o meio ambiente tornou-se um direito
fundamental, onde toda a sociedade está subordinada as suas normas.
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Portanto, o meio ambiente possui a característica de ser um direito difuso; ou seja, não
está ligado a uma pessoa em particular, mas toda a coletividade, que tem a obrigação de
cuidar e preservar, para que as futuras gerações também possam usufruir (Yoshida Consuelo,
2012 p.3).
5 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos
Nesta atmosfera de preocupação com o meio ambiente surgiu à lei que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (L. 12.305/2010), após tramitar por mais de 20 (vinte)
anos no Congresso Nacional (JURAS, I. 2012 p.33).
Neste ponto, a Lei 12.305/2010 define resíduo sólido:
Art. 3º (...)
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível;

A resolução n° 05 do Conama, regulamentando a norma acima, delimita o conceito da
seguinte forma:
Art. 1º. (...)
I - Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor
tecnologia disponível.

Nesta questão, um ponto nuclear a ser discutido é a questão do reaproveitamento
adequado dos resíduos descartados que propicie um desenvolvimento regional. Em sede de
reaproveitamento dos resíduos sólidos a referida Lei 12.305/2010 define o processo de
reciclagem da seguinte forma:
Art. 1°. (...)
XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS
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e do Suasa;

É possível verificar-se, diante destas considerações, que a política nacional de resíduos
sólidos foi implementada pela Lei 12.305/2010. A referida norma trouxe várias obrigações e
também, em caso de descumprimento da norma, sanções aplicáveis aos cidadãos, ao setor
empresarial e o poder público.
Neste passo, considerando a referida norma como diretriz de uma política nacional de
resíduos, determina-se que as administrações públicas, estaduais e municipais, devem
elaborar plano de gestão integrada de resíduos sólidos; sendo este, um requisito para os entes
federados terem acesso aos recursos da união destinados a esta finalidade. Rezam os artigos
da referida Lei:
Art. 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos
por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por
ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
Art. 17. (...)
Art. 18. A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os
Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

6 Definição de Desenvolvimento Sustentável
Apesar das normas brasileiras serem recentes, globalmente a preocupação ambiental é
antiga. Portanto, a Assembleia Geral da ONU, em 11 de dezembro de 1987 durante a
Comissão de Brundtland, definiu o desenvolvimento sustentável da seguinte forma:
sustainable development, which implies meeting the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs, should
become a central guiding principle of the United Nations, Governments and private
institutions, organizations and enterprises. (p. 01)

Fundamentado no exposto acima, é possível definir-se desenvolvimento sustentável
como sendo a capacidade da presente geração de desenvolver-se sem, no entanto,
comprometer o meio ambiente e as necessidades das gerações futuras. O referido conceito, a
partir da mencionada Assembleia, se tornou um princípio basilar das nações unidas, dos
governos que integram a organização, de diversas instituições privadas; logo, das
organizações e empresas que possuem um relacionamento com o referido organismo
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internacional.
O desenvolvimento regional sustentável nada mais é que a capacidade de determinado
agrupamento humano, geograficamente próximo (cidade, estado, etc.), de desenvolver-se
sem comprometer a sua sobrevivência presente e futura.
A Constituição Brasileira, analisando-se novamente o contexto nacional, indicou o
desenvolvimento sustentável como valor supremo que se traduz em metas indeclináveis
como a redução da desigualdade social e regional e a proibição de retroceder no
desenvolvimento (FARIAS, J. 2011).
Todavia, de encontro aos adeptos da Teoria da Sustentabilidade estão aqueles
pesquisadores que fazem uma alerta sobre a ambiguidade, contradições e até mesmo a
vulnerabilidade do conceito de sustentabilidade; pois, o relatório de Brundtland deixou
obscuro significado de sustentabilidade, tendo por base que é passível de diversas
interpretações.
Lima apud Stahel indica outro questionamento sobre o conceito da sustentabilidade
referente ao questionamento da manutenção da sustentabilidade na conjuntura do
capitalismo, pelo fato de que quando o conceito de sustentabilidade não é aplicado torna-se
apenas uma crítica da insustentabilidade do capitalismo.
Por conta das críticas empregadas ao conceito desenvolvimento sustentável, torna-se
imprescindível a verificação das políticas públicas adotadas pelos municípios; ou seja, a
verificação se estes entes federados estão cumprindo o que as leis federais e a constituição
determinam. Logo, caso não exista um plano de gestão dos resíduos sólidos a referida
questão se torna um empecilho ao desenvolvimento. Pois, os instrumentos considerados
fundamentais da lei de resíduos sólidos são: os planos de resíduos; sistema declaratório anual
de resíduos sólidos; coleta seletiva; sistema de logística reversa e os acordos setoriais; bem
como, o Sistema Nacional de Informação sobre a gestão de resíduos sólidos. (JURAS,
2012).
Neste ponto, a não integração do poder público local com o sistema nacional, leva a
um crescente descumprimento das leis ambientais vigentes Claudino Luiz Menezes explica:
Com os municípios sem recursos humanos (com a devida preparação técnica para
atuar) e os recursos financeiros limitados para transformar as ações de reativas em
pró-ativas o que predominou ao longo da década de noventa foram constantes
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conflitos entre os diversos órgãos municipais e/ ou conflitos entre as três esferas
estatais de poder para controlar certas fontes de financiamento ou para assumir
certas responsabilidades públicas (MENEZES, L. 2004).

Desta forma, para assegurar a eficácia da lei 12.305/2010, o legislador pátrio
congregou em seus dispositivos a obrigatoriedade da elaboração do plano municipal de
resíduos sólidos; logo, como sanção decorrente da não elaboração, os entes omissos não
terão acesso aos recursos da união. Isso porque os entes federativos possuem autonomia,
portanto, a união não deve invadir a competência dos estados e dos municípios. Caso ocorra
a referida interferência há o desrespeito ao pacto federativo.
Diante do exposto, conclui-se que as normas que tratam da correta gestão de resíduos e
desenvolvimento estão intrinsecamente relacionadas. Pois, as atividades de coleta e seleção
dos resíduos ajudam a diminuir o desperdício dos recursos naturais não renováveis. Assim,
possibilita-se a sobrevivência sadia da atual geração; bem como, o fato de que os referidos
recursos continuarão a ser usufruídos pelas gerações futuras. Portanto, concretiza-se, no
convívio diário dos cidadãos, o conceito de sustentabilidade.
7 A evolução da política nacional de resíduos sólidos
A análise evolução da política nacional dos resíduos sólidos faz-se necessária, vez que
para que possa existir a fiscalização dos estados, municípios, pessoas jurídicas e dos
cidadãos é necessário descobrir quais são os entes que estão em desacordo com as diretrizes
elencadas na lei 12.305/2010 e decreto 7.404/2010.
Logo, de acordo estudos realizados até 2013 pelo IBGE indicam que a região sul
possuí o maior número de municípios com plano de gestão integrada de resíduos sólidos, em
segundo lugar o centro oeste que possui 35,3 % dos municípios, a região norte está atrás da
região sudeste com 33,6 % dos municípios com gestão dos resíduos e por último o nordeste
com apenas 23,9 % dos municípios com gestão dos resíduos sólidos (Tabela 1).
Tabela 1: Região X percentual de municípios com plano de gestão integrada de coleta de lixo

Sul 53,7 %

Centro – Oeste
35,3%

Norte 33,6%

Sudeste 28,8%

Nordeste 23,9%
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Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros 2013, IBGE
No entanto, em uma perspectiva macro no Brasil houve em 2014 uma adesão total de
927 municípios que já estão operando com alguma forma de coleta seletiva.

Dados esses

coletados pela CEMPRE – Compromisso Empresarial para Reciclagem. Todavia, esse
número ainda é considerado extremamente baixo, uma vez que o Brasil é um país que possui
5.570 municípios. Esse estudo também apontou que cerca de 28 milhões de brasileiros, ou
seja 13 por cento dos brasileiros têm acesso a programas de coleta seletiva de resíduos
(Figura 1).
Figura 1. Municípios X população atendida pela coleta coletiva
290914_10

Fonte: CEMPRE
8 Plano Municipal de resíduos sólidos no município de Imperatriz-MA
Imperatriz é uma cidade localizada na porção oeste do Estado do maranhão, na 38ª
microrregião, tendo como limites os municípios de Cidelândia, São Francisco do Brejão,
João Lisboa, Davinópolis, Governador Edson Lobão e com o Estado do Tocantins. Faz parte
da Amazônia Legal. (ALENCAR, José. 2013).
Possuí aproximadamente 247.505 habitantes, de acordo com pesquisas feitas em 2010.
Assim, por ter uma população superior a 20.000 (vinte mil) habitantes necessita, de acordo
com a lei 12.305/2010, elaborar um plano de gerenciamento de seus resíduos sólidos.
Preliminarmente, é importante indicar que todos os municípios brasileiros possuíram
um prazo para se adequarem à lei 12.305/2010; ou seja, a elaboração do plano de gestão
integrada de resíduos sólidos poderia ser feita até agosto do ano de 2014.
Mas, como muitos municípios brasileiros, Imperatriz permaneceu paralisada e por
conta disso, a Promotoria Especializada na Defesa do Meio Ambiente, em uma tentativa de
sanar as irregularidades decorrentes da inação resolveu instaurar o inquérito civil nº
003/2013 para apurar a aplicação das políticas municipais voltadas a implementação do
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plano de gestão integrada de resíduos sólidos.
Por conta destes fatos o Município de Imperatriz resolveu implementar de forma
gradual a coleta seletiva, mesmo que sem um plano de ação metodologicamente organizado,
para a implementação adequada da coleta.
Atualmente, o referido município está realizando um plano piloto de coleta seletiva
onde as ações desenvolvidas são a implementação da coleta seletiva porta a porta em 2
bairros da cidade, no bairro Itamaguará, onde previamente a população foi instruída, por
meio da distribuição de panfletos pelo poder público municipal, da importância da ação da
coleta seletiva. No bairro Recanto Universitário a coleta seletiva é feita, porta a porta, por
“carrieiros”.
Existe também a implementação de forma gradual da coleta seletiva nos condomínios
de Imperatriz, onde dez condomínios na área do bairro Grande Santa Rita, foram notificados
para fazerem a readequação de seus depósitos de lixo para o armazenamento dos resíduos
que possam ser reciclados (Figura 2).
Figura 2. Lixo mal acondicionado X Coleta celetista.

No presente trabalho foi utilizada a técnica SWOT com a finalidade de identificar as
forças, fraquezas, oportunidades em relação ao plano de ação elaborado pela prefeitura de
Imperatriz – MA em relação aos resíduos sólidos.
A técnica SWOT consiste na avaliação do ambiente interno e externo de situações, com
a finalidade de identificar as situações favoráveis e desfavoráveis. A palavra SWOT é uma
sigla, em inglês, que significa força (Strenghts), fraqueza (Weakenesses), oportunidades
(Opportunities) e ameaças (Threats), (DANTAS, 2008)
Quadro 1. Características da Técnica SWOT
SWOT

AJUDA

ATRAPALHA

INTERNO
(ORGANIZAÇÃO)

FORÇAS

FRAQUEZAS

- Regularidade da coleta de
resíduos;
- Início da Implementação
da Coleta Seletiva;

- Ausência plano
metodologicamente
organizado de Gestão
Integrada dos resíduos
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- Limpeza regular das ruas
do centro da cidade;

EXTERNO
(AMBIENTE)
- Criação de Aterro
Sanitário controlado;
- Criação de cooperativas
de catadores e
beneficiadores de resíduos;
- Conscientização a
população da necessidade
da coleta seletiva;

Sólidos;
- Manejo inadequado nos
processos de coleta e
disposição dos resíduos;
- A cultura local e
desinformação da maioria
da população sobre a
coleta seletiva;
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

- A Existência do Lixão;
- Condições de vida
precárias dos catadores;
- contaminações por
resíduos hospitalares;
- Poluição do solo e do ar;
- Esgotos entupidos com
lixo;

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

9 Produções de resíduos sólidos no Município de Imperatriz
Fazendo uma breve análise do período de 2006 a 2012 da coleta de resíduos do
município de Imperatriz –Maranhão pode-se observar que a produção de resíduos cresce,
significativamente, a cada ano. Como pode ser observado na tabela:
Tabela 2 Resíduos sólidos Urbanos de 2006 a 2012 do Município de Imperatriz
2006

2007

53.202,81t

63.876,08t

2008

2009

2011

66.877,74t

66.560,01

73.490,65t

Fonte: Secretária de Infraestrutura da Prefeitura de Imperatriz –MA
No ano de 2006 em Imperatriz foram coletadas 53.202,81 toneladas de resíduos ao
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longo do ano. No ano de 2007, a coleta foi de 63.876,08 toneladas de resíduos. No ano
seguinte, foram coletadas 66.877,74 toneladas e em 2009 houve a coleta de 66.560,01
toneladas de resíduos; em 2011 formam recolhidos 73.490,65 toneladas no ano.
É preciso ponderar, primeiramente, que o aumento quantitativo dos resíduos podem
indicar a ampliação da coleta de resíduos sólidos por parte da prefeitura; mas, também, pode
ser decorrente do aumento da população da cidade. Logo, não é correto diagnosticar o
aumento dos resíduos coletados como algo ruim para o meio ambiente; pois, os resíduos
abandonados em lugares inadequados também podem ser um grande problema,
principalmente no que concerne ao aumento no número de doenças relacionadas a
contaminação do ambiente pelo lixo.
Na outra mão, o aumento da quantidade de resíduos sólidos, coletados por um
determinado município, pode indicar que o mesmo não esteja tomando as medidas
necessárias para a conscientização da população para a coleta seletiva e consequentemente
não esteja cumprindo do determinado pela lei 12.305/2010.
Conclusão:
A proteção ao meio ambiente ganhou especial relevância nas últimas décadas em que o
Brasil passou da inércia da década de 60, cuja característica principal era a ausência
normativa de proteção, para a regulamentação fragmentária nos anos 80, com textos
normativos esparsos. A Constituição de 1988 incorporou no ordenamento jurídico brasileiro
diversos princípios, entre os quais estão os seguintes: princípio do desenvolvimento
sustentável, princípio do poluidor pagador, princípio da obrigatoriedade da intervenção
estatal.
Diante destas reflexões, a política nacional dos resíduos sólidos é o vetor das políticas
públicas que a União, Estados e Municípios devem seguir para tentar ampliar a proteção ao
meio ambiente harmonizando-o com os objetivos capitalistas da sociedade brasileira.
Conclui-se que o Município de Imperatriz tem trabalhado no sentido de tentar adequarse à lei 12.305/2010 de agosto de 2010; pois, a referida norma, trata da obrigatoriedade que
os municípios brasileiros possuem de implantar o plano de gestão integrada dos resíduos
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sólidos. Todavia, o referido município, assim como a maioria dos demais municípios
brasileiros, se omitiu durante muito tempo. A referida omissão ocorre por falta de recursos
financeiros ou pela ausência de uma gestão ambiental qualificada. Portanto, verifica-se que o
País tem que voltar seu olhar para as questões ambientais, sob pena de prejudicar o
desenvolvimento nacional com sustentabilidade.
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS URBANOS NAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL DA
CIDADE DE IMPERATRIZ-MA NO ANO DE 2015
William Lima Freire

Resumo: O crescimento acelerado da cidade de Imperatriz – MA aconteceu de forma desorganizada, com o

surgimento de novos bairros sem planejamento da infraestrutura. Somente em 2003, já com
230 mil habitantes (IBGE 2010), é que foi criado a Lei de Zoneamento da cidade,
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz. Pelo fato da Lei atual apenas detalhar
os fatores utilizados na divisão, a cidade não possui ferramentas que diferenciem a situação
de uma zona para outra. Tal situação dá margem para a seguinte problema: como está sendo
a prestação de serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse Social da Cidade de
Imperatriz – MA? Dessa forma, destaca-se que o objetivo geral da pesquisa é avaliar a
qualidade dos serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse Social da cidade de
Imperatriz – MA. Para isso, será feito um levantamento de dados nos documentos em
secretarias da cidade e, também, junto à população, a fim de identificar as principais
carências de cada zona especial de interesse social da cidade. A pesquisa será descritiva,
norteada pelo método indutivo e seus dados serão manipulados através de uma abordagem
quantitativa, o instrumento utilizado para coleta dos mesmos será um formulário aplicado à
população residente nas zonas que fazem parte da pesquisa com perguntas referentes à
qualidade do asfaltamento, saúde, educação, saneamento básico, disponibilidade de água e
energia, iluminação pública, coleta de lixo, transporte coletivo, segurança e lazer. Na
conclusão dos trabalhos, será possível identificar que tipo de investimento público é mais
demandado em cada zona.
Palavras Chaves: Serviços Públicos; Urbanização; Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS.
OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Avaliar a qualidade dos serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse Social da cidade
de Imperatriz – MA.
Objetivos específicos:
· Levantar junto às secretarias e órgãos públicos a situação da saúde, educação,
infraestrutura, segurança e lazer da cidade de cidade de Imperatriz – MA;
· Identificar as principais carências dos serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse
Social da cidade de imperatriz – MA;
· Verificar se existe ou não diferenças na prestação de serviços urbanos nas zonas especiais
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de interesse social da cidade de Imperatriz – MA;
· Disponibilizar um trabalho detalhado sobre a situação da prestação de serviços urbanos
nas Zonas Especiais de Interesse Social da cidade de Imperatriz – MA;
1.
2. JUSTIFICATIVA
O acelerado crescimento dos centros urbanos das cidades vem acontecendo desde a
Revolução Industrial, com grandes migrações em busca de melhores condições de vida
através do trabalho nas indústrias. Com esse crescimento, a paisagem natural foi modificada
e alterada para dar lugar a moradias, comércios e indústrias, causando danos ao meio
ambiente, tais como desmatamento, queimadas, enchentes, diminuição de água potável,
poluição do solo, da água e do ar, bem como problemas na infraestrutura das cidades.
Em Imperatriz não é diferente. Esta cidade começou de uma vila no final do século
XVI e sua fundação oficial se deu em 16 de julho de 1852. A partir daí, Imperatriz não para
de crescer, tanto é, que se tornou o segundo maior centro populacional, cultural e político do
estado Maranhão. É conhecida como a "Metrópole da Integração Nacional", “Portal da
Amazônia” e “Capital da Energia” (Portal Imperatriz 2014).
A cidade de Imperatriz está localizada no sudoeste do estado do Maranhão à uma
média de 650 quilômetros de quatro capitais: Belém, São Luis, Terezinha e Palmas. Possui
uma extensão total de 1.367,901 km² e espaço urbano tem uma área de 15,480 km² onde se
localizam os principais centros residencial e comercial em geral (IBGE, 2010).
Além do fácil acesso rodoviário, principalmente pela Rodovia Belém-Brasília (BR010) que atravessa a cidade, Imperatriz conta com os meios aeroviário, ferroviário pela
Ferrovia Norte-sul e Estrada de Ferro Carajás, e hidroviário sendo pelo Rio Tocantins. Todo
esse acesso faz com que Imperatriz tenha um crescimento significativo, tanto no espaço
urbano como no seu entorno. Segundo o IBGE (2010), a população de Imperatriz aumentou
de 229.671 em 2007 para 247.505 habitantes em 2010.
O crescimento acelerado da cidade aconteceu de forma desordenada com o
surgimento de novos bairros sem infraestrutura. Somente em 2003, já com 230 mil
habitantes (IBGE 2010), é que foi criado a Lei de Zoneamento da cidade, Parcelamento, Uso
e Ocupação do Solo de Imperatriz.
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Pelo fato da Lei atual apenas detalhar os fatores utilizados na divisão, a cidade não
possui informações que diferenciem a situação de uma zona para outra, ou mesmo se existe
diferenças. Tal situação dá margem para o seguinte problema: como está sendo a prestação
de serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse Social da Cidade de Imperatriz – MA?
A pesquisa a ser realizada tem como principal objetivo descobrir a resposta para
esta indagação e disponibilizar a todos os interessados um trabalho detalhado sobre a
situação da prestação de serviços urbanos nas Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS da
cidade, explicitando as diferenças entre elas e qual a principal necessidade em cada uma
delas, ou mesmo, se existe uma necessidade, em comum, demandada por todas as zonas
abrangentes na pesquisa.
É necessário destacar que a pesquisa que se pretende realizar vai de acordo com a
linha de pesquisa da instituição: Análise e Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional,
pois a pesquisa se propõem a disponibilizar dados a respeito dos serviços urbanos prestados
nas zonas da cidade e das principais carências destas a todo e qualquer interessado.
1.
2. CONCEITOS E DISCUSSÕES
O presente estudo trata de assuntos que possuem grande discussão acadêmica, logo,
alguns conceitos variam de acordo com a linha de pensamento que o pesquisador adotar.
Portanto, se faz necessário um capítulo que trate da conceituação e da abordagem com os
quais tais assuntos serão tratados no decorrer da pesquisa.
1

O Estado
Ao se falar em desenvolvimento econômico é indispensável falar sobre a pessoa que

tem o poder necessário para intervir nas relações sociais, o Estado. No entanto, antes de se
falar sobre os poderes e funções do Estado é necessário conceituar o que é Estado. De acordo
com Alexandrino e Paulo (2014, p.13):
O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos
elementos povo, território e governo soberano. Esses três elementos
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são indissociáveis e indispensáveis para a noção de um Estado
independente: o povo, em um dado território, organizado segundo
sua livre e soberana vontade.
O Estado é um ente personalizado (pessoa jurídica de direito público,
nos termos dos arts. 40 e 41 do nosso Código Civil), apresentando-se
– tanto nas relações internacionais, no convívio com outros Estados
Soberanos, quanto internamente – como sujeito capaz de adquirir
direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.
Portanto, o Estado é uma pessoa jurídica formada pela organização de povo em um
dado território, sendo assim, é correto afirmar que o mesmo incorpora em sua personalidade
a cultura e o comportamento do povo a qual se refere. Logo, cada Estado tem sua própria
identidade, sendo as vezes entendido por alguns como um ente vivo. De acordo com
Carvalho Filho (2009, p.1):
O que é importante para o presente estudo é o fato, atualmente
indiscutível, de que o Estado é um ente personalizado, apresentandose não apenas exteriormente, nas relações internacionais, como
internamente, neste caso como pessoa jurídica de direito público,
capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.
Ao se falar nas diferentes personalidades entre Estados é necessário destacar as
diferenças estruturais que existem entre os diferentes Estados, sobre isso Alexandrino e
Paulo (2014) comentam que existe o Estado unitário, onde haja apenas um poder político
central e o Estado federado, que se dá quando no mesmo território coexistem diferentes
poderes políticos. Para eles:
O Estado unitário é marcado pela “centralização política”, em que
um só poder político central irradia sua competência, de modo
exclusivo, por todo o território nacional e sobre toda a população, e
controla todas as coletividades regionais e locais (o Uruguai, por
exemplo, é um Estado unitário; existe em seu território um só poder
político central).
O Estado Federado tem como característica a “descentralização
política”, marcada pela convivência, um mesmo território, de
diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas regionalmente
(no Brasil, por exemplo, temos a coexistência, no mesmo território,
de esferas políticas distintas e autônomas – a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios).
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É importante destacar que ao se falar em centralização política ou não, não estar se
falando em centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa ou grupo, e sim, da forma
como esse Estado se organiza na competência do seu executivo. O Uruguai por possuir
pouco mais de 3 milhões de habitantes consegue organizar-se sem a presença de
governadores ou prefeitos. Enquanto no Brasil nos temos uma federação, o poder executivo é
distribuído em esferas locais e regionais, através da administração dos prefeitos e
governadores.
É preciso enfatizar que “em nosso regime federativo [...] todos os componentes da
federação materializam o Estado, cada um deles atuando dentro dos limites de competência
traçados pela Constituição” (Carvalho Filho 2009, p.2). Assim, a personalidade do Estado
brasileiro é definida em todos os entes da federação.
1

Poderes do Estado
Tendo conhecido sobre a personalidade própria do Estado, torna-se possível

destacar quais os poderes que o mesmo possui, para com isso, conceber de que forma ele
pode influenciar na sociedade e na economia como um todo.
De acordo com Alexandrino e Paulo (2014) as noções sobre os poderes do Estado
foram comentadas pela primeira vez na obra clássica de Montesquieu em 1748, onde o
mesmo pregou a divisão de seus poderes em executivo, legislativo e judiciário. Tal divisão
tinha como objetivo a especialização dos poderes e também impedir a centralização do poder
nas mãos de um único grupo ou pessoa. Para Carvalho Filho (2009, p.3):
As linhas definidoras das funções exercidas pelos Podres têm caráter
político e figuram na Constituição. Aliais, é nesse sentido que se há
de entender a independência e a harmonia entre eles: se, de um lado,
possuem sua própria estrutura, não se subordinando a qualquer outro,
devem objetivar, ainda, os fins colimados pela Constituição.
Fica evidente que a própria os três poderes são autônomos, no entanto, cabe
ressaltar que os mesmos devem trabalhar em harmonia, sempre buscando convergir na
mesma direção, para que as decisões sejam tomadas de forma mais otimizada possível.
Destaca-se, ainda, que de acordo com Alexandrino e Paulo (2014), ficou estabelecido na
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Constituição de 1988 os poderes dos Três Estados, onde ao Legislativo foi dado a
responsabilidade de normativa da sociedade; ao Judiciário a função jurisdicional, onde serão
julgados o comprimento ou descumprimento daquilo que ficou definido; e o Executivo que
tem poder de administrar a maquina, sendo aquele que literalmente executa as atividades de
intervenção na sociedade.
Tem-se, assim, a ideia de que o Estado brasileiro é uma personalidade resultado da
organização da sociedade, distribuído em forma de federação, sendo o mesmo, formado pela
união, estados, municípios e distrito federal, e que, além da divisão estrutural, existe nas
esferas a divisão de poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário.
O Estado possui poder para tomar decisões e decidir os rumos da economia
nacional, regional e local. Esse poder, que somente compete ao Estado, é que o destaca
como uma pessoa que pode direcionar o desenvolvimento regional e amenizar as diferenças
através de políticas públicas intervencionistas.
1

Governo e Estado
Para melhor situação neste trabalho, é plausível a tentativa de diferenciar Estado e

Governo, que muitas vezes são confundidos. Tal equívoco dificilmente traria prejuízos
sociais ou econômicos, ainda sim, em um contexto cientifico é necessário que não haja
confusão entre os termos (DULLEY, 2004). Corroborando com a ideia Hofling (2001, p.31)
afirma que:
[...] é possível se considerar Estado como o conjunto de instituições
permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras
que não formam um bloco monolítico necessariamente – que
possibilitam a ação do governo; e Governo, como o conjunto de
programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos,
organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade
como um todo, configurando-se a orientação política de um
determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado
por um determinado período. Políticas públicas são aqui entendidas
como o “Estado em ação” (Gobert, Muller, 1987); é o Estado
implantando um projeto de governo, através de programas, de ações
voltadas para setores específicos da
sociedade.
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Assim, pode-se adotar aqui a postura de que o Governo é formado por políticos,
técnicos, organismos da sociedade civil e outros, que assumem temporariamente, alguns
poderes do Estado, e com isso podem exercer a função de governar, ou seja, realizar
objetivos do Estado e estabelecer as diretrizes que pautarão sua atuação. Assim, “a noção de
Governo está relacionada com a função política de comando, de coordenação, de direção e
de fixação de planos e diretrizes de atuação do Estado (as denominadas políticas públicas).”
(ALEXANDRINO E PAULO 2014, p.16).
Logo, é possível determinar que o Estado intervém diretamente na economia através
das políticas públicas, que são o “Estado em ação”, elaboradas pelo governo vigente, tento
seus objetivos atrelados aos objetivos do Estado.
1
1

O Estado e a Intervenção
O pensamento clássico
Tendo demonstrado quem é o Estado e os poderes que ele possui é possível

comentar a respeito das ações que ele deve adotar para garantir uma qualidade de vida para
pessoas da nação. Assim, ao se falar de desenvolvimento regional é necessário enfatizar que
obrigação do Estado garantir alguns serviços básicos. Tal fato é constatado mesmo nas
teorias mais liberais.
Segundo o sistema da liberdade natural, ao soberano cabem apenas
três deveres; três deveres, por certo, de grande relevância, mas
simples e inteligíveis ao entendimento comum: primeiro, o dever de
proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outros países
independentes; segundo, o dever de proteger, na medida do possível,
cada membro da sociedade contra a injustiça e a opressão de
qualquer outro membro da mesma, ou seja, o dever de implantar uma
administração judicial exata; e, terceiro, o dever de criar e manter
certas obras e instituições públicas que jamais algum indivíduo ou
um pequeno contingente de indivíduos poderão ter interesse em criar
e manter, já que o lucro jamais poderia compensar o gasto de um
indivíduo ou de um pequeno contingente de indivíduos, embora,
muitas vezes, ele possa até compensar em maior grau o gasto de uma
grande sociedade (Smith, 1983, v. 1, p. 147 Apud CORAZZA 1986,
p.33).
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O liberalismo econômico é uma corrente de pensamento defendida por Adam Smith,
onde o Estado deveria ter participação mínima na economia (CORAZZA 1986), no entanto,
é preciso chamar atenção para a época em que vivia Smith, um período onde reis
regularmente intervinham na economia não pensando no desenvolvimento econômico, mas
sim, em seus próprios interesses pessoais, pois como foi visto o Estado é dirigido pelo
governo vigente.
Logo, no intuito de diminuir a influencia dos governos da época e permitir mais
liberdade à burguesia, é que Smith defendia a não participação do Estado. Porém, mesmo em
seu pensamento liberal, ele já determinava funções básicas ao Estado, para ele a segurança
do próprio Estado era a primeira obrigação, garantindo defesa contra nações inimigas; em
Segundo a defesa do individuo e da propriedade privada e por terceiro, era obrigação do
estado garantir obras e serviços públicos que a iniciativa privada não tivesse interesse, mas
que fosse algo necessário para a coletividade.
[...] a criação e a manutenção das obras públicas para facilitar o
comércio em qualquer país — tais como boas estradas, pontes, canais
navegáveis, portos, etc. — necessariamente requerem gastos, cujo
montante varia muito de acordo com os diversos períodos da
sociedade (Smith, 1983, v. 2, p. 167 Apud CORAZZA 1986, p.35-6).
É evidente que desde as teorias mais liberais os serviços públicos são de
responsabilidade do Estado. Adam Smith não se limita apenas a obras públicas, em suas falas
também pode ser visto sua preocupação com outros serviços como, por exemplo, educação:
Se não houvesse instituições públicas para a educação, não se
ensinaria nenhum sistema e nenhuma ciência que não fosse objeto de
alguma procura ou que as circunstâncias da época não tornassem
necessário, conveniente ou, pelo menos, de acordo com a moda
(Smith, 1983, v.2, p. 212 Apud CORAZZA 1986, p.36).
Logo, ao se falar do liberalismo econômico fica claro que não estar-se falando da
ausência do Estado, pois o mesmo já evidenciava a necessidade da intervenção no que se
refere aos serviços públicos que não são de interesse individual e sim de interesse coletivo.
Apesar de isso, é notado que tanto para Smith e outros clássicos liberais como
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Ricardo e Say, os interesses coletivos referidos em suas obras ainda eram mais voltados para
detentores do poder e pouco se falava no bem estar dos oprimidos. David Ricardo um dos
autores clássicos mais importantes, considerado em sua época o maior economista de todos
os tempos, afirmava que as ações do setor público eram improdutivas.
Tal pensamento surge do fato que todas as atividades públicas são realizadas com
dinheiro vindo coletado junto à iniciativa privada, portanto: as vestimentas dos soldados
compradas pelo Estado em empresas privadas eram compradas com dinheiro da própria
iniciativa privada, logo não ouve nenhum acréscimo de produção. Ricardo concebia a
produção somente quando trabalhado os fatores de produção, por esta razão ele defendia o
Estado mínimo.
Foi baseado nas ideias de Ricardo que surgiu a Lei de Say, onde toda oferta gera sua
própria demanda, assim, as empresas não deveriam se preocupar com a demanda, apenas
produzir a maior quantidade de produtos possível, pois a produção gera trabalho, trabalho
gera renda e, portanto, demanda. Neste sentido, o bem estar da economia seria alcançando
apenas aumentando a produção.
Contrapondo esta ideia Tomas Malthus se posiciona com um pensamento inverso ao
que se acreditava na época, e que somente viria a ganhar devida importância no século XX.
Para Malthus (1978, p. 356 Apud CORAZZA 1986, p. 43):
Além de terra, trabalho e capital, deve haver qualquer coisa na
situação anterior da procura e da oferta [...] previamente à procura
ocasionada pelos novos trabalhadores [...] para que o emprego de um
número adicional de pessoas na produção seja garantido. A primeira
coisa de que há necessidade [...], antes mesmo de todo o crescimento
de capital e de população, é uma procura efetiva de produtos, isto é,
de uma procura feita por aqueles que têm meios e a vontade de dar
um preço suficiente.
Percebe-se Malthus, em sua época, já concebia o pensamento da demanda efetiva,
indo na contra mão da teoria de Ricardo e da Lei de Say. Assim, ele acreditava que antes
mesmo da elevação da produção era necessário elevar a demanda para garantir estabilidade
econômica, para isto, ele afirmava que:
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Se os industriais não têm vontade de consumir o suficiente, e se os
trabalhadores não têm a capacidade de fazê-lo, e se a contribuição
dos proprietários de terra não se mostra suficiente, o consumo
necessário deve ocorrer entre os trabalhadores improdutivos de Adam
Smith.
É importante, nos esforços que fazemos para vir atualmente em
auxílio das camadas operárias, convencermo-nos de que seria de
desejar que estas fossem empregadas em trabalhos cujos produtos
não sejam postos à venda nos mercados, como a reparação de
estradas e os trabalhos públicos. (Malthus 1983, p. 256 Apud
CORAZZA 1986, p. 93).
Percebam que para ele era necessário para o bem estar da economia que existissem
trabalhadores que não participassem do processo produtivo e, mesmo assim, fizessem parte
do quadro de demanda, isso somente seria possível através da intervenção direta do Estado
com gastos governamentais, seja sem obras públicas ou com funcionários públicos. Tal
afirmação foi rechaçada por Ricardo na seguinte fala:
Um grupo de trabalhadores improdutivos é tão necessário e útil para
a produção futura quanto um incêndio que destrua nos depósitos do
fabricante as mercadorias que teriam sido, de outra forma,
consumidas por aqueles trabalhadores improdutivos (...)Que
vantagem teria eu se outro homem que nada me dá em troca
consumisse minhas mercadorias? Como é que este consumo me
permite auferir lucros? (...) Os capitalistas, para poderem continuar
com seus hábitos de poupança, diz o Sr. Malthus, "têm que consumir
mais ou produzir menos" (...) As mercadorias consumidas por
trabalhadores improdutivos lhes são dadas e não vendidas em troca
de algo (...) Retirar 100 peças de roupa de uma fábrica e com elas
vestir soldados e marinheiros aumentará os lucros do fabricante?
Estimulá-lo-a a produzir? Sim, da mesma forma que um incêndio (...)
Se a doutrina do Sr. Malthus fosse verdadeira, o que seria mais
aconselhável do que aumentar o exército e duplicar os ordenados dos
funcionários públicos? (Ricardo 1982 Apud CORAZZA 1986, p. 45)
Percebe-se a violência dos argumentos de David Ricardo ao comparar o consumo
dos trabalhadores improdutivos e, portanto, o consumo do Estado, com um incêndio. Para ele
qualquer intervenção do Estado gerava um desequilíbrio entre a oferta e demanda, podendo
resultar em uma redução da demanda produtiva e ocasionar desequilíbrio no sistema.
É importante ressaltar que no tempo de David Ricardo o ouro era quem determinada
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o valor padrão, tudo era contabilizado em ouro, portanto não havia necessidade de incorporar
os efeitos dos gastos públicos no preço das mercadorias, sendo inclusive afirmado por este
que o déficit público não possuía qualquer efeito negativo na economia. Com o fim o padrão
ouro, esta teoria tornou-se inapropriada.
Assim, para a estrutura econômica da época, é compreensível o pensamento de
David Ricardo, tanto que tal pensamento sobreviveu por mais de 100 anos, até a crise de
1929, que decretou o fim da Lei de Say, e onde os pensamentos de Tomas Malthus foram
recuperados por Keynes. Portanto deve-se reconhecer Malthus por sua capacidade de ver
além de seu tempo.
Um crítico dos posicionamentos de Ricardo foi Karl Marx, para ele, ao estruturar
sua teoria de “valor” Ricardo não levou em consideração o valor do trabalho, neste ponto,
Marx posiciona seu pensamento contrario a ideia de “mais valia”, que seria grande lucro que
os burgueses possuem em detrimento do trabalho proletário. Para Marx, essa péssima
qualidade da distribuição de renda de sua época seria responsável por um grande colapso na
economia, em sua obra “O capital” ele afirma que o capitalismo está destinado a
autodestruir-se.
Marx levou ao estremo a ideia de intervenção do Estado na economia ao propor o
socialismo como modelo de produção, já que toda a produção seria controlada pelo Estado,
de forma que a distribuição de renda acontecesse de forma mais socialmente justa. De acordo
com Rocha (online): “ao examinar a obra O Capital, o Estado capitalista (aparato jurídicopolítico) não aparece apenas e tão-somente como determinado pela economia. [...] este
aparece também como determinante da economia”.
No entanto, por suas ideias abandonarem o conceito de propriedade privada e de
acumulação de capital, suas teorias foram descartadas por grande parte do mundo. Ricardo
possuía sua teoria orientada na acumulação de capital e na proteção das indústrias, Malthus
baseou sua teoria na proteção dos proprietários de terra e Marx trabalhou com a proteção da
classe trabalhadora, fica fácil deduzir qual destas foi aceita pela elite dominante.
Apesar de ainda estar situado no pensamento clássico, Stuart Mill também teve um
pensamento diferente de David Ricardo. Mill assumia a necessidade do liberalismo
econômico, no entanto, para ele o mercado muito eficiente na alocação de recursos, mas
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pouco eficiente no que diz respeito a distribuição de renda. Para ele:
[...] por mais amplo que seja o alcance que concedamos à doutrina
segundo a qual os indivíduos são os que melhor podem cuidar de
seus próprios interesses e o governo não deve ocupar-se deles mais
que para impedir que outros os molestem, a doutrina em questão não
pode nunca ser aplicada a pessoas que sejam incapazes de agir por si
mesmas (Mill, 1943, p. 791 Apud CORAZZA 1986, p.56).
Mill assume que a regra do individualismo onde a lei natural pode regular a
sociedade e o Estado não precisa intervir além das necessidades básicas é insuficiente, pois a
mesma adota a postura de que todos são iguais, no entanto, o mundo é desigual, sendo assim,
seria errado trata-los como tal. Mill conclui que:
Não obstante é preciso acrescentar que a intervenção do Governo
nem sempre pode deter-se antes de chegar aos limites que definem os
casos em que esteja indicado. Nas circunstâncias especiais que
acompanham a uma época ou a uma nação determinada, quase não há
nada que na realidade importe aos interesses gerais e que não seja
desejável ou inclusive necessário que disso se encarregue o Governo,
não porque sejam incapazes de fazê-lo os particulares, mas porque
estes não o farão" (Mill, 1943, p. 962 Apud CORAZZA 1986, p.56)
Fica evidente que para ele existem determinadas situações em que a iniciativa
privada não terá qualquer interesse em sanar, já que a mesma apenas se preocupa com o
lucro, a responsabilidade social passa, portanto, a ser responsabilidade dos Governos, que
devem trabalhar em busca do bem estar da coletividade.
Neste ponto, Stuart Mill representa um momento de transição do pensamento
clássico para o pensamento neoclássico, que apesar de entender a necessidade do liberalismo,
concebe o Estado como tendo responsabilidades importantes, além de um mero espectador
das relações econômicas.
1
2

O pensamento neoclássico
Mais adiante, saindo das teorias clássicas, e dando inicio ao pensamento neoclássico

com a Escola Lausanne de Economia ou Escola Matemática, encontra-se Walras, ele foi o
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economista que preconizou a economia pura, onde as leis do mercado podem ser comparadas
a leis matemáticas, ou seja, positivas, e que o homem não teria como intervir sobre elas,
neste caso, Walras esclarece que em uma economia pura, não haveria necessidade do Estado
(CORAZZA 1986).
No entanto, o próprio Walras esclarece que estudar economia pura ignorando as
ações individuais dos seres humanos seria como estudar as funcionalidades de um motor sem
levar em consideração o atrito entre as peças. Em suas palavras:
É claro que, quanto aos efeitos das forças naturais, não se pode fazer
outra coisa que conhecê-los, constatá-los e explicá-los e que, pelo
contrário, quanto aos efeitos da vontade humana, cabe primeiramente
conhecê-los, constatá-los e explicá-los, mas depois cabe governá-los
(Walras, 1983, p. 16 Apud CORAZZA 1986, p. 66).
Percebe-se

em

sua

fala

que

conhecer

o

comportamento

econômico

matematicamente calculado é muito importante, porém, este conhecimento deve servir
apenas de instrumento para analise e interpretação de uma realidade para, a seguir, governala da melhor maneira possível. Neste sentido, o pensamento neoclássico sobre a intervenção
do Estado possuía uma evolução significativa, nas palavras de Walras (1950, p. 219-20 Apud
CORAZZA 1986, p. 67):
[...] devemos repeti-lo, que os economistas já tenham conseguido
fixar com precisão os limites da iniciativa individual e da intervenção
do Estado, quer em matéria de produção, quer de capitalização. Sobre
os dois pontos, suas conclusões se limitam quase que a este 'laissezfaire' que reduz a teoria da economia política a duas palavras e sua
prática a nada mesmo. Esta doutrina é muito sucinta. 'Laissez-faire'
não deve significar não fazer nada, mas deixar agir a livre
concorrência. Lá onde a livre concorrência não pode agir, há lugar
para o Estado intervir a fim de supri-la e onde a livre concorrência
pode agir, há lugar para o Estado intervir a fim de organizá-la, de
garantir as condições e o meio de seu funcionamento.
Percebe-se sua fuga do pensamento clássico de David Ricardo onde as ações do
Estado eram comparadas incêndio, ele acredita que existem algumas situações em que o
mercado, por si só, não tem capacidade para defender a livre concorrência, e neste ponto a
intervenção do Estado se faz necessária. Assim, ele enfatiza que:
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Primeiro, o funcionamento da concorrência [...] supõe essencialmente
a apreciação da utilidade dos serviços e produtos pelo consumidor.
[...] Portanto: I. No interesse social, o Estado deve assumir a
produção dos serviços ou produtos de interesse público que a
iniciativa individual não produz. Em seguida, o funcionamento da
concorrência econômica supõe essencialmente a possibilidade de
afluência de empresários em direção aos empreendimentos lucrativos
e seu afastamento dos que apresentam prejuízo.
[...] Nesse caso, como nos precedentes, a concorrência não poderia
funcionar. [...] Portanto: II. No interesse social, e salvo exceções
fundadas no direito natural, o Estado deve assumir a produção a
preços de custo ou conceder a permissão [...] para a produção em
monopólio dos serviços ou produtos de interesse privado não
susceptíveis de concorrência indefinida (Walras, 1950, p. 220-1
Apud CORAZZA 1986, p. 66).
Nota-se, nesta fala de Walras, os princípios da forma como o Estado trabalha nos
dias de hoje, através das concessões de uso de alguns serviços como: telefonia, energia,
transporte público. Portanto, as primeiras noções de que os serviços públicos deveriam ser
foco dos objetivos dos governos tinha surgido, ainda que fosse realizado pela iniciativa
privada através de concessões.
Todo o pensamento dos autores neoclássicos foi baseado nas teorias de Walras, que,
como mencionado anteriormente, era considerado o maior economista do mundo. Para eles o
Estado era de vital importância no bem estar da economia, assumindo um posicionamento
totalmente diferente na forma de conceber a livre concorrência “Dizer livre concorrência não
significa, de modo algum, dizer ausência de toda intervenção do Estado. E esta intervenção é
necessária principalmente para estabelecer e manter a livre concorrência onde ela é possível”
(Walras, 1950, p. 223-4 Apud CORAZZA 1986, p. 73).
1

O pensamento Keynesiano
John Maynard Keynes surge no século XX, sua teoria ganha respaldo por conta de

um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade: a crise econômica de
1929. “A Grande Depressão dos anos 30 foi um fenômeno mundial, que afetou todas as
grandes economias capitalistas” (Hunt, 1981, p. 428 Apud Kreutz [online]). Uma das
grandes mudanças na teoria econômica foi a forma como ele reconhecia a necessidade da
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intervenção do Estado:
De minha parte, acho que, sabidamente administrado,o capitalismo
provavelmente pode se tornar mais eficiente para atingir objetivos
econômicos do que qualquer sistema alternativo conhecido, mas que,
em si, ele é de muitas maneiras sujeito a inúmeras objeções. Nosso
problema é o de criar uma organização social tão eficiente quanto
possível, sem ofender nossas noções de um modo satisfatório de vida
(Keynes 1978 Apud CORAZZA 1986, p. 97).
É importante destacar o contexto histórico vivenciado por ele, já que ele visualizou
um evento que não foi visto por seus antecessores, a grande falha da Lei de Say. Apesar de o
liberalismo ser a corrente dominante, é incorreto afirmar que Keynes foi o primeiro a
conceber as teorias.
Keynes buscou as inspirações em autores que em suas épocas foram considerados
errados ou equivocados, que foram chamados de utópicos ou que suas teorias foram
comparadas a incêndios nos estoques, Malthus e Marx. É possível notar a semelhança na
teoria de Keynes com a de Malthus ao afirmar que:
Portanto, a hipótese da igualdade entre o preço da procura da
produção global e o preço da oferta é que deve ser considerada como
o 'axioma das paralelas' da economia clássica. Admitida esta
hipótese, tudo o mais se deduz naturalmente: as vantagens sociais da
poupança individual e nacional, a atitude tradicional para com a taxa
de juros, a teoria clássica do desemprego, a teoria quantitativa da
moeda, as vantagens ilimitadas do 'laissez-faire' (...).
O celebrado otimismo da teoria econômica tradicional (...) tem como
origem, no meu entender, o fato de não haver sido levado em conta o
empecilho que uma insuficiência da demanda efetiva pode significar
para a prosperidade, pois, em uma sociedade que funciona de acordo
com os postulados clássicos, deveria existir uma tendência para o
emprego ótimo dos recursos.
Assim sendo, o peso de minha crítica é dirigido contra a inadequação
das bases teóricas da doutrina do 'laissez-faire', que me foi ensinada e
que eu ensinei muitos anos; contra a idéia de que a taxa de juros e o
volume de investimentos se ajustam automaticamente ao nível ótimo
(...) (Keynes, 1982, p. 36, 44, 261 Apud CORAZZA 1986, p.78).
Percebe-se que ele se refere diretamente a teoria da insuficiente da demanda efetiva
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para explanar a insuficiente da Lei de Say, algo que já havia sido falado por Malthus, tal
ideia utilizada para explicar os motivos da crise de superprodução. Nas falas de Keynes
também é possível perceber clara influencia de Marx, no que se diz respeito a tendência de
autodestruição do capitalismo. “Na visão de Keynes, instabilidade (econômica, monetária,
política e social), incerteza, risco, expectativa, especulação,crise,desemprego e desigualdade
não são problemas eventuais do capitalismo; são o próprio capitalismo.” (CORAZZA 1986,
p. 83).
Como visto anteriormente, Marx já comentava em “O capital” a tendência
autodestrutiva do capitalismo, Keynes incorporou essa ideia, tento inclusive afirmado que
um dos motivos para isto estava na acumulação exagerada de capital e a péssima distribuição
de renda aferida pelo capitalismo dirigido pela ideologia liberal. Tal fato em percebido em
sua fala:
Para seu desenvolvimento, esse notável sistema dependia de um
duplo logro ou engano. De um lado, as classes trabalhadoras
aceitavam, por ignorância ou impotência,ou foram persuadidas ou
induzidas pela prática, pelos costumes,pela autoridade e pela ordem
estabelecida da sociedade, a aceitarem uma situação na qual apenas
poderiam considerar sua uma pequena fatia do búlo produzido pela
colaboração delas, da natureza e dos capitalistas. E, de outro, as
classes capitalistas foram autorizadas a apropriar-se da melhor parte
do bolo e, teoricamente, foram consideradas livres para consumi-la,
sob a tácita condição de que, na prática, consumiriam apenas uma
pequena fração. (Keynes Apud CORAZZA 1986, p. 82)
Percebe-se a forte influencia de Marx em sua fala, inclusive ao comentar sobre a
alienação da classe trabalhadora, ao serem persuadidas ou induzidas a se comportarem de
forma estabelecida pela sociedade. Tendo exposto as origens do pensamento Keynesiano é
possível discutir como ele via o Estado em suas teorias.
Para justificar as necessidades do gasto do Estado com políticas fiscais, ele
novamente relembra outra teoria de Malthus, o consumo dos trabalhadores improdutivos.
Keynes afirmava que qualquer tipo de obra era benéfico para a economia já que estaria
gerando renda e, portanto, elevando a demanda agregada. Para ele:
Cavar buracos a custa da poupança não só aumenta o emprego, como
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também a renda nacional em bens e serviços úteis. Contudo não é
razoável que uma comunidade sensata concorde em depender de
paliativos tão fortuitos e freqüentemente tão extravagantes, quando já
sabemos de que influências depende a demanda efetiva. (...) O antigo
Egito tinha a dupla vantagem, que, sem dúvida, explica a sua
fabulosa riqueza, de possuir duas espécies de atividades: a construção
de pirâmides e a extração de metais preciosos (...); (...) A Idade
Média edificou catedrais e entoou cânticos" (Keynes, 1982, p. 110,
111 e 173 Apud CORAZZA 1986, p. 94)
Assim, é na teoria keynesiana que de fato ganha legitimidade econômica a
importância dos serviços públicos não apenas como atividades básicas do Estado, mas
também, como mecanismos de geração de emprego e distribuição de renda. Funcionando
também como impulsionador da economia buscando elevação da produção e, portanto, do
PIB.
Por isso, enquanto a ampliação das funções do governo, que supõe a
tarefa de ajustar a propensão a consumir com o incentivo para
investir, poderia parecer a um publicista do século XIX ou a um
financista americano contemporâneo uma terrível transgressão do
individualismo, eu a defendo,ao contrário, como o único meio
exeqüível de evitar a destruição total das instituições econômicas
atuais e como condição de um bem sucedido exercício da iniciativa
individual (Keynes, 1982, p. 289 Apud CORAZZA 1986, p. 97).
Fica evidente que Keynes representou uma grande reviravolta na concepção de
Estado dentro da teoria economia, seu grande sucesso se deu em uma formula, até certo
ponto, simples, ao afirmar que a principal variável da economia era o investimento e que este
dependia diretamente da poupança. Portanto o dinheiro da poupança deveria ser utilizado
pelo governo em investimentos públicos que viessem a gerar benefícios coletivos e adjunto à
isso, gerar emprego e renda, reduzindo o problema da insuficiência da demanda efetiva
através dos trabalhadores improdutivos gerados por estes gastos.

1

Serviços públicos
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Diante de toda a transformação ao logo dos dois últimos séculos sobre o que é ou
não dever do Estado na economia, ao que até os dias atuais é tema de debate, outros temas
que também dependem deste também possuem dificuldade de se conceituar, entre eles os
serviços públicos. Para Carvalho Filho (2010, p.347):
Constitui traço de unanimidade na doutrina a dificuldade de definir,
com precisão, serviços públicos. Trata-se, na verdade, de expressão
que admite mais de um sentido, e de conceito que, sobre ter variado
em decorrência da evolução do tema do tema relativo às funções do
Estado, apresenta vários aspectos diferentes entre os elementos que o
compõem. É conhecida a teoria de DUGUIT, segundo a qual os
serviços públicos constituiriam a própria essência do Estado. Desse
momento em diante, porém, foi tão profunda a alteração introduzida
na concepção das atividades estatais que na França se chegou a
considerar que estava em crise a noção de serviço público.
Por força dessas dificuldades é que varia o conceito de serviço
público entre os estudiosos da matéria, nacionais e estrangeiros.
Percebe-se que esta dificuldade em conceituar serviços públicos não é apenas
nacional, e sim, internacional. Como comentado anteriormente grande parte dessa
dificuldade vem da evolução da pertinência da intervenção do Estado na economia. Este
debate sobre intervenção estatal e as dificuldades de conceituação de serviços públicos
acontecem atrelados com ideologia liberal.
O conflito ideológico sobre o liberalismo ou intervencionismo é forte até hoje, e
está presente inclusive na estrutura legal. Para Alexandrino e Paulo (2014, p.711): “Deve-se
atentar, preliminarmente, para a circunstância de que a Constituição da República não
conceitua serviço público; tampouco o fazem as leis do Brasil [...] não existe um conceito
doutrinário consensual de serviço público”.
Para Alexandrino e Paulo (2014) ao se falar em serviços públicos, existe o sentido
subjetivo ou orgânico, originado na França na denominada “Escola dos serviço público”,
onde era reconhecido como serviço público apenas a administração pública. No entanto esse
sentido foi perdendo a utilizada ao longo dos anos e outros significados foram incorporados à
expressão.
Apesar disso, a própria Constituição nacional, por vezes, vale-se dessa definição
antiga de serviços públicos em determinadas situações: “[...] como ocorre no art. 37, XIII,
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[...] XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para
o efeito de remuneração de pessoal do serviço público” (Alexandrino e Paulo 2014, p. 712).
Porém, apesar da constituição de 1988, em poucas vezes utilizar a expressão dessa forma,
atualmente ela é encarada em outra noção, conhecida no direito administrativo como sentido
objetivo, onde:
[...] a expressão serviço público reporta a uma determinada atividade,
ou conjunto de atividades. As atividades abrangidas pela expressão
variarão conforme os critérios que cada autor, ou escola doutrinária,
leve em consideração. De todo modo, o certo é que a expressão
“serviço público” em sentido objetivo sempre se refere atividades –
sejam quais forem -, e não aos órgãos, entidades ou pessoas que as
realizem. (Alexandrino e Paulo 2014, p.712)
É comum a associação da expressão “serviço público” com “servidor público”, no
entanto, é preciso ter cuidado, pois ao tratar de serviço público estar-se referindo a uma
atividade,e não ao órgão ou pessoa responsável por executa-la, no caso energia, no sentido
utilizado aqui, a Cemar – Companhia Elétrica do Maranhão, não é um serviço público, e sim
a empresa que presta um serviço público, neste caso o serviço seria a energia domiciliar e a
iluminação pública.
Ressalta-se que ao trazer o sentido de atividade para a expressão, juntamente surge
a dúvida sobre quais atividades podem ou não podem ser enquadradas como serviço público.
A resposta para tal problemática torna-se complexa pelo fato que, o próprio autor, afirmar
que depende da corrente teórica a que se reporta. Para Carvalho Filho (2010, p.347-8):
[...] as dificuldades não se exaurem na demarcação desses dois
sentidos da expressão. Mesmo quando chegamos à ideia de serviço
público como atividade, é preciso averiguar quais são os fatores que
o caracterizam. E o tema também suscita discrepâncias, calçadas em
enfoques especiais levados em consideração pelo estudioso, o que
nos leva a três correntes distintas.
O primeiro critério para quem uma atividade fosse considerada como serviço
público foi critério orgânico, onde o serviço público é o próprio Estado. Este critério, como
já mencionado, trata-se de uma visão clássica, e apesar de estar presente em alguns casos,
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“está hoje alterada pelos novos mecanismos criados para execução das atividades públicas,
não restritas apenas ao Estado, mas, ao contrário, delegada frequentemente a particulares”
(Carvalho Filho 2010, p.348). Para exemplificar tão situação, o serviço de iluminação
pública é um serviço público, mas que é executado por uma empresa privada através de
concessão.
Para contrapor essa ideia existem duas correntes de pensamento: a essencialista e a
formalista. Os essencialistas valem-se o critério material para definir uma atividade como
serviço público, onde, seria aquele que atendesse direta e essencialmente a comunidade,
sendo assim, as atividades que visam à satisfação de necessidades coletivas fundamentais.
No entanto, para Alexandrino e Paulo (2014, p.715) “há serviços não essenciais, como as
loterias, que são prestados pelo Estado sob regime jurídico de direito público”.
Os legalistas se aproveitam desta limitação e defendem o critério formal para que
uma que uma atividade seja considerada serviço público, para eles será serviço público
aquele disciplinado por regime de direito público. No entanto, Carvalho Filho (2010, p.348)
afirma que: “o critério é insuficiente, porque em casos incidem regras de direito privado para
certos segmentos da prestação de serviços públicos, principalmente quando executados por
pessoas privadas da Administração, como as sociedades de economia mistas e as empresas
públicas”.
Diante dos três critérios apresentados para definir um serviço como serviço público,
Alexandrino e Paulo (2014, p. 715) afirmam que: “atualmente, os administrativistas
costumam utilizar para definir serviço público um dos critérios acima expostos, ou a
combinação de dois deles, mas não exigem o atendimento aos três, conjuntamente [...]”.
Perante tal situação, fica evidente que o conceito de serviços públicos varia de
acordo com a perspectiva do pesquisador e a teoria na qual ele estar se fundamentando. Para
Carvalho Filho, ao se formular um conceito para serviços públicos deve-se levar em
consideração os três critérios, sendo assim: “De forma simples e objetiva, conceituamos
serviço público como toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados,
basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades
essenciais e secundárias da coletividade.” (CARVALHO FILHO 2010, p. 350). Após a
conceituação, o autor enfantiza que serviço público possui três características básicas:
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1. Sujeito Estatal: [...] são eles criados e regulamentados pelo Poder
Público, a quem também incumbe à fiscalização.
É claro que as relações sociais e econômicas modernas permitem que
o Estado delegue a particulares a execução de certos serviços
públicos. No entanto, essa delegação não descaracteriza o serviço
como público [...].
2. Interesse Coletivo: Sendo gestor dos interesses da coletividade, o
Estado não pode alvitrar outro objetivo senão o de propiciar a seus
súditos todo o tipo de comodidades a serem por eles fruídas.
3. Regime de Direito Público: Como o serviço é instituído pelo
Estado e alveja o interesse coletivo, nada mais natural que ele se
submeta a regime de direito público. [...] [em alguns] casos o regime
será híbrido, predominando, porém, o regime de direito público
quando em rota de colisão com o de direito privado. (CARVALHO
FILHO 2010, p. 350-1).
Tendo definido a ideia geral adotada no presente trabalho, é necessário descriminar
alguns detalhes importantes sobre os serviços que serão adotados como serviços públicos e
os que não serão. De acordo com Carvalho Filho (2010, p.351):
Existem algumas atividades que, exercidas por particulares, poderiam
indicar, numa ótica genérica, a prestação de um serviço público, tento
em vista que inegavelmente se destinam ao bem estar de grupos
sociais ou de comunidades específicas da sociedade. É o caso de
assistência médica ou de ensino proporcionados por pessoas privadas
[...]. Numa visão jurídica, entretanto, tais atividades não constituem
serviços públicos, porque não são executadas sob regime de direito
público, mas sim dentro âmbito normal das pessoas privadas [...].
Mesmo que o Poder Público tenha o poder de regular e fiscalizar
essas atividades, a atuação estatal se faz dentro do âmbito normal de
controle, e não sob um sistema normativo específico, destinado à
detalhada disciplina da atividade. Por conseguinte, é mister
distinguir: um posto médico municipal enseja a prestação de serviço
público de assistência médica, mas um posto médico [-particular-]
[...] reflete o exercício de atividade privada, embora também de
assistência médica.
Portanto, levando em conta tal ideia, também adotada por Alexandrino e Paulo
(2014), no presente trabalho os estabelecimentos privados de saúde e educação não são, de
fato, prestadores de serviços públicos. Não deve-se confundir com o serviço prestado por
uma empresa privada de energia ou telefonia, por exemplo, pois neste caso, trata-se de um
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serviço de competência do Estado, onde não há livre permissão para ser explorado pelo setor
privado, as empresas privadas somente podem concebe-lo através de concessão, e como
explanado anteriormente, serviços delegados são considerados serviços públicos.
Ressalta-se que para alguns autores os serviços que executam o poder de Império
do Estado, apenas em sentido restritíssimo, não são considerados serviços públicos, como é o
caso da polícia, no entanto, pelo fato de a segurança pública possuir as três características de
serviço público alguns autores o classificam dentro do serviço público, sobre isto, Souza
Neto (online, p. 5) afirma que:
Pode-se argumentar que a segurança pública não pode ser definida
como serviço público, mas como atividade de polícia administrativa,
já que serviria à restrição da liberdade individual. O exercício do
poder de polícia seria “função exclusiva de estado”. Contudo, a
garantia da segurança pública exibe caráter tipicamente prestacional.
O elemento dominante da noção é a atuação positiva do Estado, no
sentido de proteger a segurança, não a limitação da liberdade dos que
atentam contra a segurança. Essa ênfase à atuação positiva do Estado
é atribuída à noção de segurança pública pelo já referido caput do
artigo 144 da Constituição Federal. [...] (Para a caracterização da
segurança como serviço público, cf.: SANTIN, Valter Foleto.
Controle judicial da segurança pública: eficiência do serviço na
prevenção e repressão ao crime. São Paulo: RT, 2004).
Neste sentido, é correto afirmar que a segurança pública é um serviço público,
sendo possível seu enquadramento dentro dos objetivos do presente estudo. É interessante
destacar que alguns autores, que se valem do sentido restritíssimo, desconsideram todos os
serviços coletivos, mas para Carvalho Filho, os mesmos, atendem os critérios de para serem
considerados serviços públicos “são exemplos os serviços pavimentação de ruas, de
iluminação pública, de implantação do serviço de abastecimento de água, de prevenção de
doenças e outros do gênero”. No presente trabalho, todos eles são entendidos como serviços
públicos por atenderem os três critérios e possuírem as três características.
1
1

Desenvolvimento Regional
Desenvolvimento Econômico

3195

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

Ao se falar em desenvolvimento regional é necessário ter mente a definição de
desenvolvimento regional no presente trabalho. A palavra desenvolvimento por si só pode
ser associada a uma grande variedade de outras palavras como: Desenvolvimento Humano,
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Sustentável e
outros tantos tipos de desenvolvimentos que podem ser encontrados na literatura vigente.
No dicionário de economia de Sandroni (1999) o termo desenvolvimento
econômico se diferencia de crescimento econômico em um ponto específico: a qualidade de
vida da população, sendo este, a principal variável a ser levada em consideração quando se
fala em desenvolvimento no presente trabalho, a melhoria da qualidade de vida da
população. Assim, o termo desenvolvimento econômico é o que mais se aproxima da ideia
aqui seguida.
No entanto, mesmo limitando-se ao conceito de desenvolvimento econômico,
existem diferentes escolas de pensamento econômico que tratam do assunto e das
dificuldades de definir quando ele de fato acontece. Sobre isto, Vieira e Santos (2012, p.358)
afirmam que:
A exposição das diferentes conceituações que os economistas
elaboraram acerca do desenvolvimento econômico permite
confrontar as divergências e elaborar uma definição de critérios
mínimos para delimitar suas características em razão dos objetivos
supracitados. Entende-se o desenvolvimento econômico como um
processo dinâmico por meio do qual a quantidade de bens e serviços
produzidos por uma coletividade em unidade de tempo determinada
tende a crescer mais rapidamente que ela. O desenvolvimento ocorre
de forma quantitativa e qualitativa. Representa um aumento da oferta
de bens e serviços per capita, altera as técnicas produtivas, a
distribuição do rendimento e o comportamento da mão de obra.
É necessário destacar que o conceito de desenvolvimento econômico foi atrelado
diretamente a quantidade e a qualidade dos bens e serviços disponíveis para uma
determinada população, tal ideia compactua com a fala Lewis (1960 Apud VIEIRA E
SANTOS 2012) onde mesmo afirma que o homem é feliz quando suas necessidades são
atendidas. Porém, sabe-se que as necessidades humanas são ilimitadas e os recursos são
limitados, portanto, o desenvolvimento econômico seria a elevação dos bens e serviços
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disponíveis e a distribuição coletiva dos mesmos, trazendo à tona a ideia de serviços públicos
urbanos.
Percebe-se que neste conceito foi levando em consideração a questão demográfica,
ou seja, a qualidade dos bens e serviços prestados a uma população está diretamente
relacionada à quantidade per capita disponível. Portanto, não basta apenas possuir
determinado bem ou serviço, ele deve aumentar à medida que se eleva a demanda pelo
mesmo.
É necessário enfatizar que desenvolvimento econômico não trata apenas de serviços
públicos urbanos, e sim, de qualidade de vida da população. No entanto, o conceito de
qualidade de vida quando pensado de forma individual é extremamente subjetivo, para tornalo menos subjetivo e de melhor mensuração, é necessário tratar do bem estar coletivo, ou
seja, dos bens e serviços prestados a coletividade, neste caso, serviços públicos.
1

Qualidade de vida
Se o desenvolvimento econômico está atrelado à qualidade de vida, é necessário

enfatizar como o assunto será tratado no presente trabalho. Pois como foi supracitado, é uma
questão delicada que passa pelo campo individual e da subjetividade. Para reduzir tal
dificuldade buscou-se em Vitte (2009, p.89) a ideia de que:
O conceito de qualidade de vida guarda relação com a satisfação das
necessidades humanas e numerosos estudos fazem essa vinculação.
Algumas necessidades humanas se transformam com o tempo, mas
as necessidades básicas, ou fundamentais, são as mesmas em todas as
culturas e em qualquer período histórico, por que são afeitas à
condição humana.
[...] Uma definição abrangente é aquele na qual qualidade de vida é o
grau de bem-estar individual e em grupo, determinado pelas
necessidades básicas da população (cf. M. T. de Bravo e S. F. de
Vera, 1993b:279-80). Tal definição aponta a relação entre qualidade
de vida e satisfação das necessidades o elemento definidor dos níveis
de qualidade de vida.
Embora a expressão “qualidade de vida” tenha como referência
original caráter individual, é preciso lembrar que o planejamento
governamental tem alcance coletivo: as políticas públicas são
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orientadas para grupos. Se o alcance da qualidade de vida for um
objetivo do planejamento e da gestão, é preciso vincular ao conceito
de necessidades que possam ser satisfeitas por políticas públicas (cf.
M. T. de Bravo e S. F. de Vera, 1993a:43 e 46).
Percebe-se que se tratando de um trabalho que busque direcionar políticas públicas
de melhoria de qualidade de vida, esta, deve ser encarada de forma coletiva, assim, políticas
publicas voltadas a melhoria dos serviços públicos urbanos, pode ser encarada como
políticas de melhoria na qualidade de vida e, portanto, políticas de desenvolvimento
econômico regional. Corroborando com tal ideia Vitte (2009, p.97-98) afirma que:
As paisagens urbanas constituem [...] elemento representativo da
qualidade de vida urbana. Acessibilidade, fluidez, limpeza,
iluminação, a qualidade das edificações, o tamanho das residências, a
presença de áreas verdes e a disponibilidade de serviços básicos são
indicativos de grau de satisfação de necessidades básicas (cf. S. L.
Mansilla, 2001:4-5) e referenciais para as gestões locais que almejam
a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida. Assim, sem um
mínimo de bem-estar material e de conforto urbano não é possível
avançar o debate de qualidade de vida: efetivamente não faz sentido
discutir a incorporação de necessidades mais complexas quando as
necessidades básicas não estão sendo assistidas.
Percebe-se, primeiramente é necessário atender as necessidades mais básicas para
poder discutir qualidade de vida, e boa parte delas é atingida coletivamente por meio dos
serviços públicos urbanos, ressaltando a extrema necessidade de planejamento e
investimento para qualquer região que busque se desenvolver.
1

Região
Além da questão acerca do conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento

regional ainda deixa em aberto a questão acerca da definição de região, outra palavra que
possui significados amplos e pode ser utilizada em diversos contextos. Cunha, Simões e
Paula (2005 Apud VIEIRA E SANTOS 2012, p. 359) afirmam que:
Há grande dificuldade na conceituação da região, pois, além dos
espaços físicos, ambientais, culturais, econômicos e políticos, para se
identificar uma região é preciso conhecer sua história. Isso porque a
região é um espaço dinâmico, em constante transformação. O
determinismo geográfico na caracterização de uma região foi
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continuamente substituído em âmbito acadêmico, nas últimas
décadas, por definições de região como resultantes das ações
antrópicas, como as relações sociais, políticas e econômicas.
Logo, a ideia de região varia de acordo com a perspectiva que se estar tratando, ao
se falar de região pode estar se falando de grandes regiões do Brasil ou mesmo de pequenas
regiões de um município. Portanto, ao se falar de desenvolvimento regional é necessário
definir o espaço ao qual se refere.
Assim, para caracterizar políticas de desenvolvimento regional é necessário
identificar se elas são de nível nacional, estadual ou municipal. Neste caso, a melhor maneira
de identificar a região ao qual estar-se falando, é identificando quem é o principal
responsável pela melhoria da qualidade de vida da população, sendo este, o governo
municipal como será explicitado a seguir.
1

A Constituição e o Estatuto Da Cidade
Ao se falar de atribuições a melhor forma de se comentar sobre o assunto é

recorrendo aos mecanismos legais, neste caso, é importante comentar que a constituição do
Brasil fala sobre o assunto, como é evidenciado no Art. 170 (PLANALTO, online):
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do
consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno
emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Se faz necessário destacar os incisos VI e VII que deixam claro que a sociedade
brasileira deve possuir uma ordem econômica que garanta uma existência digna baseada nos
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princípios de um ambiente saudável com redução das desigualdades regionais e sociais. A
constituição também transparece que o principal responsável por esta ordem econômica é o
Estado, isto pode ser observado no art. 174 (PLANALTO, online):
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para
o setor público e indicativo para o setor privado.
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
Logo, a constituição atribui ao Estado a obrigação de zelar pelos interesses
coletivos, em forma de lei, fiscalização, incentivo e planejamento. A principal esfera do
Estado responsável pelo cumprimento destes artigos é a municipal, fato observado no Art.
182: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes”.
É importante destacar que a constituição de 1988 foi uma grande conquista, a carta
representou muitas mudanças na forma de planejar políticas publicas. Para Carvalho (in
VITTE, 2009 p. 46):
A constituição Federal [...] restituiu e ampliou o poder da esfera
legislativa, introduziu a participação direta da sociedade e de suas
associações na produção e gestão de políticas públicas, ampliou os
instrumentos de controle social sobre a ação estatal e recuperou a
autonomia da esfera municipal de governo, dotando-a de maior
volume de recursos financeiros. [...] Além disso, o texto
constitucional também foi inovadora ao introduzir, pela primeira vez
em uma constituição brasileira, um capítulo específico para o
tratamento da política urbana.
O capítulo II, Titulo VII centraliza-se na questão do solo urbano torna o Plano
Diretor obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, sendo este, de
responsabilidade do poder público municipal, elaborado pelo Executivo e transformado em
lei pelo legislativo da cidade. É necessário destacar que a instituição de diretrizes é de
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responsabilidade da União, os municípios apenas traçam políticas públicas direcionadas a
sua realidade. Assim, para regulamentar o texto constitucional foi criado o a Lei Federal
10.257,também conhecida como Estatuto da Cidade. De acordo com Carvalho (in VITTE
2009, p. 50-51):
O Estatuto da Cidade preservou a centralidade no solo urbano, do
Plano Diretor como instrumento de execução da política pública e de
abrangência das intervenções aos limites de atuação dos governos
municipais. [...] De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor
é parte do processo de planejamento municipal, e o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o orçamento municipal devem ser
elaborados de conformidade com as diretrizes e as prioridades nele
contidas(art. 40, § 4°). Ainda enquanto instrumento do planejamento
municipal, de acordo com o artigo 4°, inciso III, o Plano Diretor
integra-se ao processo municipal de planejamento, o qual inclui, ao
lado dos instrumentos de gestão orçamentária, o disciplinamento do
parcelamento, uso e ocupação do solo, o zoneamento ambiental, a
gestão orçamentária participativa, planos, programas e projetos
setoriais e os planos de desenvolvimento econômico-social.
Percebe-se que Plano Diretor, de responsabilidade do município, se tornou a
principal ferramenta quando se fala de desenvolvimento regional das cidades. No que se diz
respeito aos serviços públicos urbanos é importante ressaltar o art 2°(PLANALTO, online):
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e
ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao
interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as
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distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e
serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da
população e às características locais; [...]
Os artigos I e V deixam claro que é obrigatória a garantia de saneamento,
infraestrutura, transporte, equipamentos urbanos e outras modalidades de serviços públicos.
Logo, nos princípios legais, o principal responsável por promover melhoria na qualidade de
vida da população e, portanto, promover o desenvolvimento regional é o governo municipal,
sendo de responsabilidade da população, participar e cobrar atitudes que o promovam.
Além disso, o artigo 30 da constituição compete aos municípios manter programas
de educação, prestar serviços de atendimento à saúde, promover adequado ordenamento
territorial mediante planejamento, mediante planejamento, e promover a proteção do
patrimônio histórico e cultural. Dessa forma, o município tem obrigação de ter uma estrutura
administrativa voltada para a prestação de serviços básicos da cidadania (Meneses e jannuzzi
in VITTE 2009, p.69).
1 METODOLOGIA
1

Aspectos conceituais e categorias de análise
Para compreensão do problema acerca da prestação de serviços urbanos nas Zonas

Especiais de Interesse Social da cidade de Imperatriz – MA será necessário fazer um estudo
aprofundado na literatura disponível, para com isso, obter informação e conhecimento sobre
como tal fenômeno vem sendo abordado em todo o Brasil considerando os pontos de vista
social, político, ambiental e econômico. Segundo Mendonça (2008, p.87): “A revisão
bibliográfica deve conter uma síntese das leituras realizadas, na qual se levanta o estado da
arte, ou seja, o estágio atual da investigação científica a respeito da temática que se pretende
pesquisar”.
Após a pesquisa bibliográfica será realizado uma pesquisa descritiva baseada no
método indutivo para análise e interpretação de seus dados. De acordo com Mendonça
(2008, p.43): “A indução é um processo pelo qual, partindo-se de dados ou observações
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particulares constatados, pode-se chegar a proposições gerais”.
O processo de indução justifica a tentativa de mensurar as diferenças na qualidade
de vida de cada uma das zonas utilizando dos dados particulares coletados nas mesmas.
Ressalta-se que também é objetivo desta pesquisa destacar se existe ou não diferenças entre
as zonas residenciais e as zonas especiais de interesse social que justifiquem sua
diferenciação, já que a Lei de Zoneamento da cidade não possui nenhum comentário a
respeito.
Ressalta-se que a pesquisa se tratará de um levantamento de dados sobre a qualidade
dos serviços públicos nas zonas que fazem parte do universo para pesquisa. Para nortear esta
coleta e interpretação de dados a pesquisa se valerá de uma abordagem quantitativa, o qual,
de acordo com Mendonça (2008, p.45):
Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades
de coleta de informações, quanto no seu tratamento por meio de
técnicas estatísticas, [...] como percentual, média, desvio-padrão [...]
Esse método tem como característica garantir a precisão dos
resultados, evitar distorções de análise e interpretação, evitando
inferências carregadas de subjetividade. É muito utilizado em estudos
descritivos que procuram descobrir e classificar a relação entre
variáveis [...]
Para tal serão utilizados documentos disponibilizados pelas secretarias e também
uma coleta de dados em campo com base em formulários junto à população, onde serão
elaborados gráficos e tabelas para explanar os dados e descrever a situação das zonas que
fazem parte do universo da pesquisa.
1

Procedimentos para o desenvolvimento da pesquisa
De acordo com a Lei de Zoneamento Urbano da cidade de Imperatriz – Ma, (Lei

003/2004), a cidade de Imperatriz está divida em 54 zonas, onde se incluem Zonas
Comerciais, Aeroviárias, Portuárias, Ambientais, Florestais, Residenciais, Especiais de
Interesse Social e outras. Ao se falar apenas em Zonas Residenciais e Especiais de Interesse
Social, estar-se falando de 13 zonas, sendo 9 residenciais e 4 zonas especiais de interesse
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social. Serão objetos desta pesquisa apenas as zonas especiais de interesse social
Cabe destacar que o mesmo documento considera a Zona Especial de Interesse
Social como sendo: “áreas ocupadas espontaneamente por assentamentos habitacionais da
população de baixa renda, onde existe interesse social em se promover a regularização
jurídica da posse da terra e a sua integração na estrutura urbana” (Lei 003/2004, art 110. Par.
I).
A pesquisa tem a intenção de observar a situação de cada uma das zonas, para isso,
será feita uma pesquisa documental junto à Secretaria de infraestrutura, Secretaria de
Educação e Secretaria Ambiental, para coletar dados acerca da infraestrutura da cidade, da
segurança, dados sobre o número de escolas e a distribuição delas pelas zonas que fazem
parte da pesquisa, dados relativos aos hospitais e postos de saúdes e, se possível, se tentará
conseguir dados a respeito dos parques ou praças nestas zonas. Os dados serão utilizados
para relacionar as necessidades de cada uma das zonas, explicitando se as zonas estão ou não
bem servidas em cada uma destas modalidades.
Num segundo momento será realizada uma pesquisa junto aos residentes das zonas,
onde serão coletados dados acerca de diversos fatores relacionados à qualidade de vida da
população. Para esta situação será utilizado um formulário aplicado diretamente aos
residentes, onde eles estarão respondendo questões a respeito das necessidades básicas
relacionadas à qualidade de vida como: disponibilidade de água e energia, saneamento
básico, asfalto das ruas, segurança, disponibilidade e qualidade da saúde e educação, e áreas
de lazer.
O formulário deverá possuir um modelo quantitativo, onde será pedido ao sujeito da
pesquisa para quantificar a qualidade dos serviços. Ressalta-se que haverá uma questão
específica acerca da necessidade principal da respectiva zona. A intenção é verificar qual dos
serviços recebeu a menor nota e contrapor com a questão especifica sobre a principal
necessidade daquela zona.
Destaca-se que para coleta desses dados será utilizado um cálculo de amostragem,
onde levando em consideração os 250 mil habitantes da cidade, será necessária uma amostra
de 384 indivíduos para que a pesquisa possua uma um nível de confiabilidade de 95% com
uma taxa de erro de 2,5% para mais ou para menos, baseado na formula:
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n=(N.Z².p)/[Z².p+e².(N-1)]. Portanto serão utilizados 30 indivíduos em cada uma das zonas
totalizando 120 pessoas nas 4 Zonas Especiais de Interesse Social.
1 RESULTADOS ESPERADOS
É esperado que os documentos acerca da saúde e da educação apontem a existência
de escolas e postos de saúde em pelo menos 90% das zonas que fazem parte da pesquisa, em
contra partida, é esperado que a nota referente à qualidade desses serviços seja relativamente
baixa. Quanto à segurança, a intenção da pesquisa é identificar as zonas que as autoridades
locais consideram de maior violência, acredita-se que não haverá muita diferença entre as
Zonas Residenciais e as Zonas Especiais de Interesse Social.
Em relação à qualidade e disponibilidade dos serviços de água e energia, a
população deve estar, em sua totalidade, servida destes serviços. Quanto aos serviços de
infraestrutura, não é possível antecipar se o serviço de maior exigência será acerca da falta de
saneamento básico ou da precariedade da pavimentação das ruas.
No geral, é esperado que não exista grandes diferenças na qualidade, ou falta dela,
no que diz respeito aos serviços urbanos disponíveis nas Zonas Residenciais e nas Zonas
Especiais de Interesse Social, entretanto a renda e o nível de escolaridade podem ser
determinantes nessa diferença.
Ressalta-se que tais apontamentos são apenas hipóteses dos possíveis resultados da
pesquisa, podendo ser comprovados ou refutados ao término da pesquisa.
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