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A CRISE DO PETRÓLEO DE 1973: Um Estudo Sobre Seu Impacto na Economia 

Mundial e Brasileira 

 

Laura Vendruscolo1 

Schauana Monique Käfer2 

Cleyton Rodrigues dos Santos3 

 

RESUMO 
O objetivo desse estudo é analisar e compreender os fatos que levaram a eclosão da 
Crise do Petróleo, ocorrida em 1973, bem como, a repercussão desta nas economias 
mundial e brasileira. Por meio de análises de fontes secundárias, principalmente 
bibliográfica e estimativas econômicas, buscou-se traçar um panorama coerente 
desse período apresentando-o a partir de cruzamento das informações reunidas. A 
presente pesquisa levou-nos a inferir que um conjunto de eventos, entre eles uma 
onda de nacionalizações dos postos de extração no Oriente Médio, a criação de 
organizações internacionais petrolíferas e os conflitos árabe-israelenses implicaram 
na conjuntura econômica à época resultante da crise. No cenário nacional, tal fato 
marca o fim de um crescimento econômico compreendido durante o período militar. 
Sob outra perspectiva, houve avanço no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 
de matrizes energéticas alternativas, como a eólica e a solar. Ademais, o 
acontecimento trouxe novas ideias sobre o uso desse combustível fóssil, e com isso 
um diferente modo de produção foi aderido pelos países. Frente à discussão, são 
notáveis resultados positivos e negativos, pois tal crise refletiu em novas políticas de 
gestão energética, as quais previam redução no consumo e reutilização de 
subprodutos do petróleo. No entanto, acentuou desigualdades sociais e motivou 
disputas em âmbitos políticos, financeiros e étnicos.  
 
Palavras-chave: Crise do Petróleo. Relações Internacionais. Economia Internacional. 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

Petróleo (latim petroleum, petrus = pedra e oleum = óleo), significa óleo de 

pedra e foi primeiramente extraído em 1846, no Azerbaijão. Este foi o maior produtor 

do hidrocarboneto no século XIX e representava, ao final desse período, mais da 

metade da produção mundial. Nos Estados Unidos, a primeira perfuração ocorreu três 

                                                           
1 Aluna do Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio La Salle de Lucas do Rio Verde – MT. 
E-mail: laura_vend@hotmail.com 
2 Aluna do Terceiro Ano do Ensino Médio do Colégio La Salle de Lucas do Rio Verde – MT. 
E-mail: kschauana@gmail.com 
3 Orientador. Doutor em História Econômica pela USP. Professor da Faculdade La Salle de 
Lucas do Rio Verde – MT e do Colégio La Salle de Lucas do Rio Verde – MT. 
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anos depois na região da Pensilvânia, no Nordeste do país. Com o sucesso e 

abundância da extração, a procura se tornou cada vez mais assídua.  

Como bem se sabe, até o final do século XIX, os Estados Unidos dominaram 

praticamente sozinhos o comércio mundial de petróleo, devido em grande parte à 

atuação do empresário John D. Rockefeller. A supremacia norte-americana só era 

ameaçada, nas últimas décadas do século XIX, pela produção de óleo nas jazidas do 

Cáucaso, exploradas pelo grupo Nobel, com capital russo e sueco. Em 1901 uma área 

de poucos quilômetros quadrados na península de Apsheron, junto ao mar Cáspio, 

produziu 11,7 milhões de toneladas, no mesmo ano em que os Estados Unidos 

registravam uma produção de 9,5 milhões de toneladas. O resto do mundo produziu, 

ao todo, 1,7 milhão de toneladas (cepa.if.usp.br, 2018). 

Nesse contexto, diversas nações passaram a investigar a existência do 

petróleo como fonte energética em seus territórios e a viabilidade da prospecção. No 

século XX, diante da carência de recursos tecnológicos para montar suas próprias 

bases de extração, muitos desses passaram a autorizar a extração por empresas 

estrangeiras, sobretudo, norte-americanas, o que gerou um monopólio comercial. 

Esses acordos perduraram até meados dos anos 1950, quando a maior parte dos 

países tornaram as empresas estatais. 

As fontes energéticas, principalmente o petróleo, apresentam-se em diferentes 

formas e natureza, em distintos níveis de refinamento que vão da lenha à nuclear. Em 

uma avaliação global de um sistema energético é conveniente expressar todas as 

formas de energia de maneira unificada, propõe-se, então, com a presente pesquisa, 

se debruçar sobre os problemas inerentes à Crise do Petróleo de 1973 e seu impacto 

na economia mundial e brasileira. Ora, tem-se, então como objetivo principal 

apresentar e estudar elementos que promovam uma reflexão e debate sobre as 

relações constituídas entre o problema da Crise do Petróleo e seu impacto na 

economia brasileira, bem como no seu processo de crescimento econômico, além de 

refletir sobre as transformações nos modelos de produção como parte fundamental 

no processo de crescimento e desenvolvimento econômico do país. 

No que se refere à Crise do Petróleo de 1973 e seu impacto na economia 

brasileira, tem-se como ponto de partida a linha geral acima explicitada. Assim, para 

se alcançar o objetivo geral proposto os objetivos específicos se apresentam da 

seguinte maneira: 
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 Compreender as decisões e os projetos políticos para o desenvolvimento do 

setor petrolífero na década de 1970 e a formação de carteis entre os mais 

diversos países produtores; 

 Pensar a Crise do Petróleo de 1973 e seu impacto no Brasil em seu contexto 

econômico, social e produtivo; 

 Estudar, na conjuntura, como o Brasil trabalhou, no contexto das políticas 

públicas, o consumo de recursos não renováveis, como o petróleo. 

O presente estudo justifica-se devido, principalmente, de a história do 

crescimento econômico, bem como do progresso, esteve centrada no 

desenvolvimento das formas de obtenção de energia, principalmente o petróleo. 

Atualmente, as sociedades ainda dependem da produção e do consumo de petróleo, 

tal fato tem contribuído em muito para que a sociedade contemporânea, em especial 

com indústria e os indivíduos residentes nas cidades, mas também no campo inserido 

no chamado “agronegócio” repense a utilização dessa fonte de energia.  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Origem da Crise 

 

Desde a descoberta do petróleo, no século XIX, e reconhecida sua importância 

na sociedade industrial, sete empresas monopolizaram a extração, o refinamento e a 

exportação do "ouro negro", ditando preços no mercado petrolífero e impedindo a 

ascensão de outras companhias. Ao final dos anos 1940, as Sete Irmãs controlavam 

98% do petróleo comercializado no mundo, fora dos Estados Unidos e do bloco 

comunista (Levy, 1982). Até meados da década de 1960, elas ficaram conhecidas 

mundialmente como o Cartel das Sete Irmãs, constituído por: Royal Dutch Shell, 

Anglo-Persian Oil Company (APOC), Standard Oil of New Jersey (Esso), Standard Oil 

of New York (Socony), Texaco, Standard Oil of California (Socal) e Gulf Oil. 

     Na relação acordada entre os países da América Latina (México e Venezuela) 

e do Oriente Médio, as Sete Irmãs usavam o critério fifty-fifty, sendo o lucro dividido 

igualmente entre as partes, após o abate das despesas. No entanto, na apuração dos 

custos as empresas inflavam os valores e fixavam o preço de venda dos produtos de 

acordo com os seus interesses (PINTO JR; ALMEIDA, 2016). 
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     Na segunda metade do século XX, porém, os principais países produtores 

desse combustível criaram a OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo), com o objetivo de lutar contra o monopólio estabelecido pelo Cartel. O grupo 

foi, inicialmente, composto pela Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait e Venezuela, estes 

pretendiam aumentar as suas receitas, expandir o controle sob a produção de petróleo 

e unificar as políticas de produção. 

Entre os anos de 1940 e 1960, as estimativas sobre o volume das reservas 

petrolíferas do Oriente passaram de 28 bilhões para 567 bilhões de barris, o que 

representa cerca de 50% das reservas mundiais. Até 1948 os estadunidenses tinham 

34% das reservas totais comprovadas, mas passaram a ter somente 7% após as 

pesquisas. Nesse cenário, várias nações estatizaram parte das empresas que 

trabalhavam em seus territórios e houve um gradativo aumento no preço do barril: a 

Arábia Saudita comprou 50% da Aramco; a Líbia adquiriu metade da italiana ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi S.p.A) e 51% da Occidental Petroleum, além de Muammar al-

Gaddafi, líder militar líbio, nacionalizar o campo El Sarir. Esses passos foram 

determinantes para a consolidação da OPEP como organização de maior influência 

no mercado petrolífero. Segundo estudos, as expropriações elevaram as 

participações dos lucros do petróleo de 50% no início de 1960, para 98% em 1974 

(MOMMER, 2004). 

Nota-se que apesar de ser uma disputa econômica, é, sobretudo, uma disputa 

política, nesse contexto alguns eventos foram fundamentais para a crise de 1973 

acontecer. O primeiro deles, a Guerra dos Seis Dias, ocorreu em 1967 e, nesse 

conflito Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel, mas ao verem o malogro de suas 

missões, recorreram ao petróleo. Agiram diminuindo a produção desse bem, elevando 

o preço além do esperado, atingindo, assim, os aliados israelenses. Os Estados 

Unidos e a Europa passaram por dificuldades frente à escassez desse material, tendo 

que usar de suas reservas nacionais não tão produtivas quanto às árabes, além de 

vez ou outra, fazer racionamento, o que também ocorreu em outras regiões do mundo.  

O segundo fato data o ano da crise e outra vez uma guerra árabe-israelense 

excita conflitos nos negócios do petróleo. Desde a mal resolvida Guerra dos Seis Dias 

o cenário mouro muda e diversos países, motivados pelos acontecimentos do período, 

decidem privatizar totalmente as empresas que extraem em suas terras, destaque 

para os líbios, que adquirem a British Petroleum Company e para Argélia (agora um 

país-membro da OPEP), a qual nacionaliza a Mobil Oil e a Newmont. 
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Concomitantemente, o comitê da OPEP resolve unificar, de fato, o preço do barril de 

petróleo entre os países produtores, fixando-o no mais elevado. Essa decisão, que 

implica em encarecimento dos produtos norte-americanos e europeus, no entanto, 

não agrada a todos. As nações aliadas ao primeiro, por exemplo, não acatam de 

imediato e nem totalmente as ordens do conselho a fim de preservar os acordos. 

A reunião de tais divergências entre árabes, a interferência das potências 

econômicas e a instabilidade político-social entre os povos árabes e israelenses 

contribuem para o início da crise. Em 1973, na Guerra de Yom Kippur (Dia do Perdão), 

mais uma vez egípcios e sírios atacam o Estado de Israel, nessa ocasião para 

reconquistar o território que haviam perdido no último conflito, o petróleo é novamente 

utilizado, como arma política e econômica, só que de maneira mais incisiva. A OPAEP 

(Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo), fundada em 1968, 

buscando enfraquecer o oponente, decidiu reduzir a produção de óleo destinada aos 

Estados Unidos e demais países associados a Israel, estando disposta a fazer um 

embargo quase total a essas nações caso elas não demonstrassem apoio aos árabes 

nessa guerra.  

Mesmo sob a pressão das companhias petrolíferas norte-americanas, o 

governo estadunidense não se dobrou as propostas árabes e o mesmo ocorreu com 

outros Estados Nacionais, o que fomentou a crise. Naquele ano, os países 

exportadores de petróleo diminuíram suas produções a 15%, com variações de um 

produtor para o outro. Em 16 de outubro, as vendas para os EUA, maiores 

importadores mundiais, e para a Europa foram embargadas; a produção sofreu firme 

redução em tempos de alta demanda, forçando o preço do barril a subir cerca de 400% 

em três meses, de US$ 2,90, em outubro de 1973, para US$ 11,65, em janeiro do ano 

seguinte. O embargo durou até março de 1974.  

A dependência do petróleo árabe era tão grande que cerca de 80% do óleo 

consumido pela Europa era proveniente do Oriente Médio; e esse número chegava à 

90% em se tratando do Japão, o que forçava a compra, mesmo diante da conjuntura 

de preços sobrevalorizados. 

Nesse período, o Cartel das Sete Irmãs teve vastos lucros, pois em todos os 

países as empresas componentes tinham sido totalmente compradas, sendo as 

únicas capazes de fazer maiores lances no mercado petrolífero, detendo a produção 

e o transporte do produto árabe e vendendo-o a preços exorbitantes aos 

consumidores, o que provocou um aumento de quase 160% nos lucros. Da mesma 
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forma, os países produtores enriqueceram sem precedentes, causando uma 

transferência de riqueza das nações importadoras para aos exportadores de petróleo. 

 

2.2  Impacto da Crise na Economia Mundial 

  

A década de 1970 foi bastante decisiva no mercado global, tanto em relação 

ao comércio de produtos, quanto a investimentos e modelos produtivos. A crise do 

petróleo, ocorrida em 1973, deixou um legado de mudanças, pois consagrou o poder 

político e econômico de diversas nações, forçou a criação de novas formas de 

produção e abriu espaço para campos de investimentos associados à pesquisa e 

desenvolvimento de energias alternativas.  

Como já predito, o colapso do petróleo deu espaço para a ascensão econômica 

dos países médio-orientais. Dentre eles, destacam-se Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos e Líbia, que viram suas receitas subirem e com isso 

assumiram novos papéis no cenário mundial, já que a maioria deles detinham poderes 

quase que totais sob o volume de produção do combustível. Embora essa renda 

advinda da exploração petrolífera fosse considerada finita, pois as reservas poderiam 

esgotar com o avanço rápido da extração, ela foi de grande valia nesse período, uma 

vez que impulsionou o crescimento econômico de países cuja expectativa comercial 

no contexto global era baixa. 

Ademais, outro fator que contribuiu para ascensão dessas nações, foi à 

representatividade internacional conquistada através das organizações do petróleo, 

que ao conseguirem unificar os mercados facilitaram as transações. Atualmente, 

essas instituições, como a OPEP e a OPAEP, continuam consolidadas no comércio 

internacional e influenciam de maneira incisiva o preço do produto.  

Outra alteração se deu no modelo produtivo adotado pelas indústrias. Com a 

escassez de combustível para movimentar o maquinário fabril, passou-se a reduzir a 

produção, montando conforme a demanda, de modo a diminuir o custo de confecção 

e evitar desperdícios, principalmente de matéria-prima e energia. Foi, então, que 

surgiram equipamentos mais econômicos e eficientes, adequados a necessidade. A 

crise de 1973 foi fundamental para que o sistema toyotista fosse difundido pelo mundo, 

já que diversos países estavam passando pela mesma carência e, devidas às 

qualidades do modelo, a inserção deste serviu para evitar tamanhos prejuízos caso 

uma nova crise ocorresse (LIMA, 1977).  
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Tendo em vista a insuficiência de produção de energia da década de 1970, 

devido às oscilações do preço do barril de petróleo, projetos antes pensados foram 

postos em prática. Como exemplo, tem-se a intensificação de pesquisas referentes às 

energias alternativas, tais como a solar e a eólica. Registros apontam que durante os 

anos críticos, quando as políticas energéticas em todo mundo sofreram 

reestruturações, as estratégias de implantação de tecnologias solares enfocavam em 

programas de incentivo, como o Programa Luz do Sol (no Japão), e na formação de 

centros de pesquisa, como ocorreu nos Estados Unidos (National Renewable Energy 

Laboratory), no Japão (New Energy and Industrial Technology Development 

Organization). Além disso, as investigações acerca da energia eólica também 

ganharam notáveis dimensões. Embora o aperfeiçoamento dessa tecnologia já 

estivesse sendo feito há anos, foi nesse período que ocorreu, de fato, o 

estabelecimento desta energia renovável no mercado. 

 

2.3  Impacto da Crise do Petróleo de 1973 na Economia Brasileira 

 

As consequências da crise atingiram também o Brasil. Nesse período, o país 

estava passando por um crescimento econômico conhecido como Milagre Econômico 

(1969-1973), durante o Regime Militar. As políticas econômicas adotadas por esse 

governo iniciaram-se com o estabelecimento do Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), implantada em 1964 (LACERDA; et al, 2012). 

Os resultados dessa campanha se tornaram visíveis a partir de 1967, quando 

o governo se viu obrigado a adotar novas medidas frente à crise alastrante, onde para 

amenizar o impacto, importaram mais financiamento o que acabou elevando a dívida 

externa para US$ 12,6 bilhões no final do ano de 1973. 

Conforme a revista Conjuntura Econômica (dez/1975), no princípio de 1974 os 

preços do petróleo cresceram de três a quadro vezes, fazendo com que o valor das 

importações brasileiras do produto aumentasse 388% em 1974 em relação a 1973. 

No entanto, esse aumento de US$ 2,049 bilhões representou um acréscimo de 33% 

no valor total das importações, sendo, portanto, os demais itens responsáveis por 67% 

desse aumento. Através de tais dados, é possível inferir que, embora a crise 

petrolífera tenha repercutido maleficamente no Brasil, findando o período de 

crescimento, esse não foi o único fator. Luís Antonio de Oliveira Lima (1977) em seu 

texto Crise do petróleo e evolução recente da economia brasileira, afirma que fatores 
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como aumento do endividamento de empresas estrangeiras e o congelamento de 

créditos levaram ao declínio um sistema econômico já vulnerável e dependente de 

recursos externos.  

Desse modo, mostrando sinais de enfraquecimento, a economia brasileira viu-

se mergulhada em uma instabilidade com a gênese da chamada crise de petróleo. 

Percebeu-se um aumento bastante considerável no nível das taxas de juros mundiais 

que, somado as questões e instabilidades políticas no Oriente Médio ameaçaram o 

fluxo de recursos do mercado internacional. 

Demissões, fechamento de empresas, oscilação diária da moeda, levaram a 

uma das maiores crises já vividas na história brasileira contemporânea. As pessoas 

tinham de sobreviver com as mínimas condições de disponibilidade de alimento e 

qualidade de vida.  

Assim sendo, o impacto da Crise do Petróleo, não apenas no Brasil, mas 

também na grande maioria dos países em desenvolvimento foi avassalador. A referida 

crise, indubitavelmente, contribuiu para acentuar uma conjuntura desfavorável da 

economia brasileira, a qual se agravou na década de 1980, chamada de década 

perdida. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos a presente pesquisa se 

desenvolverá por meio de um estudo teórico-investigativo da literatura específica 

referente à Crise do Petróleo de 1973 e seu impacto no Brasil, seus pontos de 

estrangulamento, bem como refletir sobre tais problemas no âmbito do crescimento e 

desenvolvimento econômico. Desse modo, em sua vertente aplicada, o estudo se fará 

documental utilizando a técnica de análise dos dados fornecidos e/ou coletados junto 

às agências de regulação e órgão internacionais, como: Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) e Organización Latino-americana de Energia (OLADE), Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ou seja, far-se-á um levantamento de 

informações para compor um banco de dados de tal modo que permita realizar uma 

reflexão, a partir de uma perspectiva interdisciplinar que envolva a Economia, a 

História e a Geografia, sobre o problema da Crise do Petróleo de 1973 e seu impacto 

na economia mundial, de modo geral, e brasileira, de modo específico. 



 

11 

O artigo possui embasamento teórico em livros e artigos, sendo eles: A 

Maldição do Petróleo, de Michael Ross, e O Terceiro Templo, de Ivan Sant’Anna. Os 

artigos referentes ao desenrolar da crise e o modo como afetaram o Brasil são de 

professores da Fundação Getúlio Vargas, quais sejam: Crise do petróleo e evolução 

recente da economia brasileira e Crise do petróleo e o fim do milagre – uma resposta 

do economista Luís Antônio de Oliveira Lima; Crise do petróleo e o fim do milagre – 

uma nota, do também economista Alkimar R. Moura.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Monopólio do Cartel 

 

A tabela 1 apresenta as tendências na propriedade do petróleo bruto, no 

período de 1950 a 1979. 

  

TABELA 1. Tendências na propriedade do petróleo bruto, 1950-1979 (porcentagem). 

 1950 1957 1966 1970 1979 

Sete Irmãs 98.2% 89.0% 78.2% 68.9% 23.9% 

Outras empresas 

internacionais 
1.8% 11.0% 21.8% 22.7% 7.4% 

Empresas 

nacionais de 

países 

produtores 

* * * 8.4% 68.7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

FONTES: M.A. Adelman, The World Petroleum Market (Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1972), p. 80-81; Shell Briefing Service, The Changing World of Oil Supply, June 1980, p. 7, 
and the 1970 and 1979 Annual Reports of the seven major oil companies. 
Nota: Excluindo a propriedade de suprimentos de petróleo bruto nos Estados Unidos e nos 
países comunistas. * insignificante. 
 

Com base na tabela 1 é possível relacionar o declínio de poder das Sete Irmãs 

com a transferência deste para as empresas nacionais dos países produtores de 

petróleo. Interpreta-se que até os anos de 1950, o monopólio pertencia ao Cartel, 

restando pouquíssimas propriedades para as demais instituições, no entanto, a partir 
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desta data o domínio começa a decair, até que em 1979 o maior domínio passa a ser 

das companhias estatais, as quais apresentam um volumoso crescimento no último 

intervalo (1970 – 1979). 

Quanto à categoria ainda não citada, correspondente a outras empresas 

internacionais, esta sofre oscilações durante o período, apresentando aumento em 

três intervalos consecutivos (1950 – 1970) e declínio entre 1970 e 1979. Assim, tendo 

em vista a crise, nota-se que esse evento (expropriação da produção) se tornou um 

dos fatores mais relevantes para a ocorrência do colapso, influenciando diretamente 

na queda da produtividade.   

 

2.4  Reservas Petrolíferas 

 

Várias fontes apontam o descobrimento de novas e amplas reservas do 

hidrocarboneto em meados dos anos de 1950, encontradas, sobretudo, na região do 

Oriente Médio e na Venezuela, o que favoreceu economicamente esses Estados por 

meio do aumento de potencial de prospecção e também do mercado especulativo. A 

pesquisa mais coerente encontrada foi o relatório de reservas petrolíferas da BP 

(British Petroleum), publicada em 2017, a qual aponta uma relação entre o histórico 

de reservas em cada época, desde 1997, como mostra o gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 - Histórico de reservas comprovadas por região, em bilhões de barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Relatório sobre reserva petrolífera da BP, 2017; em bilhões de barris.  

 

É claro perceber o aumento de reservas ao longo dos anos, principalmente, na 
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de barris, em 1997, para 328,9 bilhões, em 2017, sendo a Venezuela responsável por 

cerca de 90% desse total. É importante analisar o declínio de estoque da Europa, uma 

vez que passaram de 21,3 bilhões de barris, na primeira data, a 13,1 bilhões, na 

última. 

Em relação aos dados atuais, o mesmo relatório aponta vantajosa reserva 

petrolífera no Oriente Médio, pertencendo a ele cerca de 50% de todo petróleo 

conhecido até agora. Atrás dele, tem-se a América do Sul e Central, pois aloja países 

com maiores concentrações da commodity, com cerca de 20%. Segue-se então, a 

América do Norte, com 13%, a Comunidade dos Estados Independentes, com cerca 

de 8%; a Ásia do Pacífico com 2,8% e por fim, a Europa, com 0,8% das reservas. 

Apresenta-se o gráfico 2 para melhor entendimento. 

 

GRÁFICO 2 - Reservas Comprovadas 

 

FONTE: Relatório da BP, 2017. Organizado pelas Autoras. 

 

No gráfico 3, encontram-se as reservas comprovadas em barris por regiões no 

mundo. 
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GRÁFICO 3 - Reservas Comprovadas - Barris 

 

FONTE: Relatório da BP, 2017. Organizado pelas Autoras. 

 

2.5  Evolução do Preço do Barril 

 

O gráfico 4 demonstra a evolução do preço do barril entre 1861 e 2009. 

 

GRÁFICO 4 - Evolução do preço do barril entre 1861 e 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Relatório da BP, 2017. Organizado pelas Autoras. 
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A partir do gráfico 4 é possível compreender as variações do preço do óleo 

bruto ao longo dos anos. Percebe-se que, as primeiras altas datam do início da 

exploração de petróleo para fins comerciais nos Estados Unidos; depois ocorrem 

períodos de intensas variações, até que no começo do século XX, as oscilações são 

menores e mais espaçadas. Outro boom aconteceu na primeira crise petrolífera, em 

1973, o que retoma a volatilidade de preços, causada pela onda de nacionalizações, 

o fim do sistema Bretton Woods e a limitação no fornecimento de petróleo. 

 Em valores correspondentes ao dólar cotado em 2009, o colapso triplicou o 

preço real do petróleo, o que representou um grande aumento para época e marcou 

na história o poderio da commodity. 

 

2.6  Enriquecimento de Países Produtores de Petróleo Após Expropriações e Crise 

 

No gráfico 5 é possível visualizar a evolução do PIB dos países árabes 

produtores de petróleo. 

 

GRÁFICO 5 - Evolução do PIB dos países árabes produtores de petróleo – Em bilhões 
de dólares a preços atuais 

 
FONTE: Banco Mundial. Organizado pelas autoras, 2018. 
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esse produto, teriam pouca inserção no mercado global. Tendo em vista o 

enriquecimento desses lugares, o gráfico traz um comparativo entre algumas das 

nações mencionadas, as quais são Arábia Saudita, Kuwait e Nigéria.  

O primeiro país é o que mais se destaca, pois apresenta grande crescimento 

nos dois intervalos de tempo. Entre 1968 e 1980, o Produto Interno Bruto passa de 

US$ 4,180 bilhões para US$ 164,542 bilhões (em valores atuais); enquanto que de 

1980 a 2012, este passa para US$ 735,975 bilhões. 

Quanto ao Kuwait, no primeiro intervalo, o PIB cresce cerca de US$ 26 bilhões, 

enquanto que entre 1980 e 2012, a renda nacional passa a ser de US$ 174,070 

bilhões. Já a Nigéria, sua receita cresceu US$ 59 bilhões nos 18 primeiros anos e 

cerca de US$ 400 bilhões entre 1980 e 2012. É importante ressaltar que o que se 

busca nessa análise é elucidar o enriquecimento desses países a partir das rendas 

do petróleo e como esse processo os ajudou. 

 

2.7  Economia Brasileira e a Crise do Petróleo 

 

O gráfico 6 demonstra a evolução da dívida externa e das reservas 

internacionais entre 1960 e 1981. 

 

GRÁFICO 6 - Evolução da dívida externa e das reservas internacionais entre 1960 e 
1981 – Em bilhões de dólares 

FONTES: Ipeadata e relatórios do Banco Central. Organizado pelas Autoras, 2018. 
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1965 a dívida externa é quase constante, pois oscila apenas US$ 100 milhões. 

Entretanto, a partir desse ano as variações se intensificam, até que em 1969 a dívida 

aumenta gradativamente, passando de US$ 4,4 bilhões à US$ 49,9 bilhões em 

apenas dez anos. O que levou à quebra da economia brasileira. 

A tabela 2 representa os principais itens de importação brasileira entre 1968 e 

1974. 

 

TABELA 2 - Principais itens de importação brasileira entre 1968 e 1974 – Valores em 
US$ Milhões 

 1968/72 1973 1974 

Fertilizantes 64,9 138,5 402,9 

Máquinas e 

equipamentos 1.039,4 2.142,5 3.107,7 

Petróleo e derivados 276 710,8 2.759,5 

Trigo  124,2 335,4 471,2 

Cobre 77,2 164,3 328,6 

Alumínio 28,2 50,9 131,6 

Aço e ferro fundido 173 493,4 1.534,9 

Total de importações 

(inclusive outros itens) 2.767 6.192,2 12.530,5 

  FONTE: Relatório do Banco do Brasil, 1974. Organizado pelas autoras. 

 

De Acordo com Luís Antonio de Oliveira Lima (1977), ao analisar os principais 

itens importados pelo Brasil no intervalo entre 1968 e 1974 (tabela nº 2 mostrada 

abaixo), é possível perceber que o maior volume de importações foi de máquinas e 

equipamentos, com US$ 3.107 milhões, e não exatamente de petróleo, que era o que 

mais se esperava, importando US$ 2.759 milhões, o que representa apenas 33% do 

total, contra 67% do restante importado. 

Além disso, mesmo com o aumento de importações, os preços das mercadorias 

continuaram a subir. Essa situação combinada com a economia do período criou 

condições para que a houvesse mais demanda de créditos e aumentasse o grau de 

endividamento das empresas, piorando a situação.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Durante o processo de reflexão e desenvolvimento da presente pesquisa 

tornou-se mais evidente a necessidade que o mundo moderno tem em relação aos 

produtos derivados do petróleo e como o monopólio de extração deste pode ascender 

países antes pobres a assumirem o papel de destaque na economia mundial, e 

agravar tantos conflitos infindáveis. 

A Crise do Petróleo em 1973 alcançou uma proporção inimaginável para o 

período, o qual vinha obtendo melhoras econômicas e promovendo o consumo em 

massa da população. Com as políticas de diminuição na extração da commodity, 

nacionalização das plataformas de extração e refinamento, baixa no preço do barril, 

não houve subsídios no mercado para suprir a demanda. Com isso os setores do 

mercado entraram em colapso e a inflação disparou elevando o preço dos produtos e 

desestabilizando as economias. 

O fim do embargo somente ocorreu quando as empresas exploradoras da 

América do Norte e Europa cederam à pressão das nações do Oriente Médio e 

acordos de concessão que destinavam a maior ou toda a parte do lucro para o país 

explorado. 

A crise abriu portas para questionamentos não apenas da viabilidade da 

exploração do petróleo, mas qual a sua ligação com as mudanças climáticas que vem 

se tornando mais evidentes e a possibilidade de troca dessa matriz energética por 

outra de maior custo-benefício e menor impacto. 

Através da presente pesquisa se observou que a crise que ocorreu no ano de 

1973 tem como fator desencadeante a demonstração de poder de ambas as partes. 

E o processo pela busca de dados nos acrescentou grande conhecimento na área 

econômica, bem como no campo político, histórico e geográfico. Somando-se a isso, 

as descobertas não poderiam ter sido menos gratificantes e surpreendentes, 

compreender mais sobre um processo tão importante no curso da humanidade e que 

superou as expectativas. 
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A JUSTIÇA GRATUITA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A 

EDIÇÃO DA LEI 13.467/17 

 

Fabiane Barth4 

Marisa Claudia Jacometo Durante5 

 

RESUMO 
Tendo em conta as alterações introduzidas pela Lei 13.467/2017 no âmbito da Justiça 
do Trabalho, o propósito do artigo é esclarecer as nuances relacionadas a gratuidade 
de justiça, apresentando o contexto estruturante em que foi introduzida a lei nova no 
ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, o enfoque foi examinado a partir da 
Constituição Federal, bem como a legislação civil, dentre outras legislações esparsas 
aplicadas à espécie. O ponto a ser destacado é o controle de constitucionalidade do 
novo diploma legal, a fim de despertar aos aplicadores do direito um olhar sistêmico 
de proteção dos direitos da pessoa, evitando um retrocesso social e jurídico, de modo 
a beneficiar a sociedade como um todo. Assim, utilizou-se da abordagem dialética, 
tendo como tese o olhar da Lei 13.467 de 2017 no contexto em que foi inserida, e 
antítese os preceitos reflexos abarcados na Constituição da República. A síntese, a 
partir de uma análise bibliográfica e documental, é que o desafio iminente é a proteção 
do acesso à justiça de forma gratuita e integral, sendo direito fundamental pétreo e 
dever do estado.  

 
Palavras-chave: Judiciária Gratuita. Lei 13.467/2017. Controle de Constitucionalidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a entrada em vigor da denominada Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17), 

mudanças significativas foram introduzidas à Consolidação das Leis do Trabalho, 

vigente desde 1943, fazendo com que, tanto a doutrina quanto a jurisprudência se 

debruçassem em analisar a constitucionalidade dos dispositivos introduzidos pela lei 

nova. 

Até o mês de novembro do ano 2017, a concessão da gratuidade da justiça no 

âmbito trabalhista para a pessoa natural era por meio de declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, enquanto que 

para a pessoa jurídica, era necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a 

                                                           
4 Artigo entregue como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito 
Individual, Coletivo e Processual do Trabalho, na Faculdade La Salle, 2018. e-mail: 
fabiane@barthadv.com.br 
5 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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parte arcar com as despesas do processo, não bastando a mera declaração de 

hipossuficiência (entendimento firmado pela Corte Trabalhista, Súmula 463 do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST). 

Nesse ínterim, considerando o escorço histórico brasileiro, com tantos 

trabalhadores pobres, bem como os holofotes voltados ao novo texto da legislação 

trabalhista relacionado à Justiça Gratuita, eivado por atecnia, pretende-se contribuir 

com o debate contemporâneo, enfrentando tal tema, especialmente em análise dos 

artigos 790-B, caput e § 4º, e do § 4º do artigo 791-A, todos da Lei nº 13.467/17, na 

busca por soluções viabilizadoras à solução dos conflitos pela via judicial, e não as 

negar. 

Espera-se outrossim, colaborar com os operadores do direito e sociedade em 

geral, apresentando um estudo alinhado aos princípios da Constituição da República, 

a legislação cível (aplicada de forma subsidiária no Processo do Trabalho), e ainda 

legislações esparsas afetas ao tema. 

Por fim, pretende-se encontrar ferramentas facilitadoras na dinâmica 

processual, de modo que o operador do direito encontre soluções hábeis e práticas 

para invocar a gratuidade da justiça, na justiça do trabalho, para que esta se concretize 

de fato, e não se torne meramente ideológica, impossibilitando inclusive, o próprio 

acesso à justiça.  

Assim, utilizou-se da abordagem dialética, tendo como tese o olhar da Lei 

13.467 de 2017 no contexto em que foi inserida, e antítese os preceitos reflexos 

abarcados na Constituição da República. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A Justiça Gratuita no Âmbito da Justiça do Trabalho Após a Edição da Lei 

13.467/17  

 

Destarte, antes de tudo enfatizar que o objeto deste estudo não será o da 

assistência judiciária gratuita (regulada pela Lei 5.584/70, ordinariamente prestada 

pelo sindicato da categoria profissional a que pertencer ao trabalhador) mas sim, o 

instituto da justiça gratuita, cujas balizas norteadoras estão estampadas no Artigo 

790, § 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103579/lei-5584-70
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650125/artigo-790-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650296/par%C3%A1grafo-3-artigo-790-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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Por afetação ao tema, o §4º do mesmo Artigo de Lei e ainda os Artigos 790-B, 

caput e § 4º, e do § 4º do Artigo 791-A, todos da Lei nº 13.467/17 serão igualmente 

abordados. 

Dito isto, já como pano de fundo à matéria, e dentro de um prospecto histórico, 

é importante trazer à baila o que reza a Constituição da República em seu artigo 5º, 

LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.  

Assente que a Carta Política da República não condiciona a benesse, da justiça 

gratuita, a evento futuro e incerto, é possível concluir que a justiça gratuita é direito 

individual e garantia fundamental de todo brasileiro que declarar insuficiência de 

recursos.  

Nesse prisma, vale dizer que os direitos individuais consagrados no Artigo 5º 

da Constituição Federal – CF, são cláusulas pétreas, portanto insensíveis de 

modificação por qualquer outra norma, sob pena de subverter-se a ordem jurídica. Daí 

a afirmação que o princípio do acesso à justiça, transcrito no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição, possui aplicação imediata e eficácia plena, não podendo ser limitado por 

norma infraconstitucional. Pensamento contrário violaria a ideia de máxima efetividade 

dos direitos e garantias fundamentais, além de confrontar com os princípios da 

isonomia e da dignidade da pessoa humana, em um Estado Democrático de Direito. 

Por esse contexto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil – CPC, 

de 2015, que têm aplicação de forma subsidiária e suplementar na Justiça do 

Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, viu a necessidade de adequar o 

tema, convertendo a Orientação Jurisprudencial - OJ 304 da Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais - SBDI I, na Súmula 463, com o seguinte conteúdo: 

 

SÚMULA 463 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO 
(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I, com 
alterações decorrentes do CPC de 2015) 
I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária 
gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência 
econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que 
munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 
do CPC de 2015); 
II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é 
necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar 
com as despesas do processo. 
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Ocorre, todavia que com o advento da Lei 13.467/17 houve significativa 

alteração no Artigo 790, §3º que regula a matéria, passando este a constar da seguinte 

redação, in verbis: 

Art. 790 [...] 
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos 
tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento 
ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados 
e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 
40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que 
comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do 
processo." 

 

Sem dúvidas a famigerada Modernização Trabalhista, mais conhecida como 

Reforma Trabalhista repercutiu sobre o transcrito no art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição, uma vez que estabeleceu condições e parâmetros para o acesso à 

justiça de forma gratuito. 

Trata-se de um divisor de águas na Justiça do Trabalho, eis que a nova lei 

estabeleceu condicionantes e limites para a concessão da justiça gratuita, de modo 

que pode trazer situações novas e extremas, na medida em que, pode limitar o acesso 

aos tribunais. 

A par disso, de acordo com o novo texto, embora não se exija o estado de 

miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família, não sendo suficiente a apresentação de declaração de pobreza, eis que esta 

estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência.  

Ocorre, todavia que o texto legal não esclareceu quais seriam os critérios 

determinantes para validar o termo “comprovação”, de modo que é assente concluir 

que tal tarefa caberá ao aplicador do direito. 

Nesse prospecto, sabendo que o Código de Processo Civil tem aplicação 

subsidiária no Processo do Trabalho, à luz dos arts. 98 e 99 (especialmente seu § 3º), 

insurge também a análise e ponderação de que o direito do cidadão possa ter a 

concessão da Justiça Gratuita por Declaração de Hipossuficiência, sendo 

inconstitucional o texto do § 4º do art. 790 da Lei 13.467/17.  

Enquanto permanece o limbo jurídico de qual será o posicionamento 

determinante dos magistrados e tribunais, na prática, caberá aos operadores do direito 

invocar o controle difuso de constitucionalidade do art. 790-B, caput e § 4º, e do § 4º 
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do art. 791-A, todos da Lei nº 13.467/17, para que, uma vez concedida, a Justiça 

Gratuita não seja limitada pelas regras constantes de suas respectivas disposições, 

devendo também, alcançar todos os atos do processo, tais como os custos para 

produção de provas, em perícias médicas ou técnicas, por exemplo. 

Vale dizer, que a grande maioria dos demandantes em ações trabalhistas 

recebem salário inferior a 40% do teto dos benefícios da Previdência Social, de modo 

que, a eles estará respaldada a concessão da Justiça Gratuita por atendimento da 

regra do § 3º do art. 790 da Lei 13.467/17, todavia, a concessão da benesse não é 

absoluta, pois conforme adiantado, não alcança a todos os atos do processo. 

 

2.2 A Concessão da Justiça Gratuita por via de Declaração de Hipossuficiência 

 

 Conforme estabelece o Artigo 98 do CPC “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, 

na forma da lei”. 

Na sequencia o Artigo 99 do mesmo código complementa que o pedido de 

gratuidade pode ser formulado em diversas fases do processo, tais como na petição 

inicial, contestação, entre outros. 

Nota-se, portanto, que na esfera cível não há condicionantes para a concessão 

do benefício tal como apresenta a lei trabalhista. 

Para Garcia (2017, p. 306) “a benesse da gratuidade de justiça, prestada pelo 

Estado, também pode ser estendida ao empregador”, a par do texto Constitucional 

(Artigo 5º, LXXIV), bastando que comprove a insuficiência de recursos, vejamos, nos 

termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, todos os que 

“comprovarem insuficiência de recursos” têm direito à “assistência jurídica integral e 

gratuita”, prestada pelo Estado. Logo, se o empregador demonstrar a insuficiência de 

recurso, conforme a previsão constitucional, também terá direito a justiça gratuita (art. 

5º, § 1º, da Constituição da República). 

A norma celetista também é omissa quanto ao momento da percepção do 

salário mencionado no § 3º do Artigo 790, eis que 

 

[...] a reforma deixou escapar entre os dedos a grande oportunidade 
de definir se a justiça gratuita (a) leva em consideração o salário 
presente ou o salário à época do contrato de trabalho questionado e 
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(b) deve analisar o patrimônio imobilizado do requerente. São 
assuntos bastante conhecidos dos órgãos julgadores. Uma pessoa 
pode ter salário de 10.000,00 reais à época do contrato e estar 
desempregada à época do processo – aliás, o cenário mais provável, 
dado que a Justiça do Trabalho é a Justiça dos Desempregados – de 
modo que o julgador deveria se abster de confrontar o pedido com um 
salário que não existe mais. Ao revés, uma pessoa podia ganhar 
2.000,00 reais à época do contrato e atualmente se encontrar 
recolocado em outra empresa com salário, digamos, de 6.000,00 
reais. Há chances de essa pessoa perder os benefícios da justiça 
gratuita, mas para tanto, alguém terá de delatar a existência de novo 
contrato, pois ele é informação estranha aos autos. Por fim, situação 
bastante desconfortável é o pedido de justiça gratuita de quem 
ganhavam 20.000,00 reais por mês, acha-se atualmente sem registro 
em carteira – portanto, desempregado para fins estáticos – mas é 
donatário de bens expressivos, possui elevado padrão de vida, circula 
com carros de alto valor e assim por diante [...] (SILVA, 2017, p. 137). 

 

Dessa forma, atento ao texto do § 4º do art. 791, uma vez concedidos os 

benefícios em virtude de o Reclamante ter auferido salário inferior ao teto legal, a 

concessão da Justiça gratuita seria bastante tênue, tendo em vista a possibilidade de 

sua revogação caso o Reclamante venha a receber salário consideravelmente 

superior no decurso de 2 anos após o trânsito em julgado da decisão que o concedeu. 

Isso significa dizer que o demandante terá que, no curso do processo, 

independentemente do tempo que ele demore, auferir renda inferior aos patamares 

mencionados, para ter direito a justiça gratuita? Ou era o salário percebido do contrato 

de trabalho em que litiga (anterior)? Mas se ele perdeu o emprego, estando 

desempregado, não possui salário algum?!  

Os parâmetros balizadores para a concessão da gratuidade pode ser 

duramente criticada, eis que a disposição do § 4º do art. 790 da CLT é inconstitucional, 

como buscará demonstrar adiante, e que existe inegável prejuízo no tratamento mais 

duro da lei processual trabalhista (em relação à lei processual civil), de modo que, a 

legislação trabalhista deve ser interpretada conforme a constituição, e ainda levando 

em conta os Artigo 98 e 99 do CPC, e por conseguinte, ainda que o 

trabalhador/demandante venha a perceber salário superior a 40% do teto dos 

benefícios da Previdência Social, deve ter garantida a justiça integral e gratuita a todos 

os atos do processo. 

 

2.3 Do Controle Difuso de Constitucionalidade  
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A esse respeito não podemos ignorar o momento histórico em que foi aprovada 

a Reforma Trabalhista. 

Pouco antes, o Ministério Público do Trabalho enviou ao conhecimento do 

Senhor Presidente da República o pedido de Veto Total ou Parcial do Projeto de Lei 

Complementar - PLC 38/2017.  

De seu turno, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

– Anamatra (2017, online), igualmente emitiu posição antagônica acerca da 

constitucionalidade do então PLC 38/2017.  

Diversos outros setores da sociedade também se manifestaram contrários, 

valendo citar, neste sentido, a Nota Pública emitida em conjunto pela Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, o Ministério Público do Trabalho - MPT, a Igreja Católica 

Apostólica Romana - CNBB e outras 9 associações (dentre elas a Ajufe, a Associação 

dos Juízes Federais do Brasil, Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB e a 

Anamatra) noticiado pela Folha de São Paulo (2017, online). 

E agora, recentemente, a Procuradoria Geral da República ajuizou no Supremo 

Tribunal Federal - STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766 em face de alguns 

aspectos processuais também contestados neste arrazoado.  

Em suma, muitos atores sociais relevantes foram solenemente ignorados, e 

muita gente ainda tinha muito a falar e a propor quando após somente 26 horas de 

debate parlamentar (segundo cálculos do MPT no citado pedido de veto), o projeto, 

que propunha inicialmente a alteração de apenas 7 artigos da CLT, e 8 da Lei 

6.019/73, foi aprovado modificando 97 artigos da CLT, 3 da Lei nº 6.019/74, um da Lei 

nº 8.036/90, um da Lei nº 8.213/91 e um artigo da Medida Provisória - MP nº 2.226/01.  

Dito isto, fica mais fácil entender que o então projeto de lei careceria de debates 

e estudo aprofundado, envolvendo diversos setores e ramos sociais, antes de ser 

aprovado pela casa parlamentar. 

Bem por isso, o controle difuso de constitucionalidade é ferramenta importante 

a ser utilizada na prática, com vistas a invocar e demandar debates em torno do 

reconhecimento incidental de inconstitucionalidade, tratando aqui, especificamente do 

§ 4º do art. 790; § 4º do art. 791-A; e art. 790-B, caput e § 4º; todos da CLT; por 

agressão ao direito fundamental de acesso à Justiça. 

Neste enfoque, a agressão ao direito de acesso à Justiça é visualizada, pelo 

endurecimento dentre as regras do direito processual introduzidas pela nova 
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legislação em dispositivos tendentes a inviabilizar o ajuizamento de reclamações 

trabalhistas. 

Tais disposições contrariam de forma direta e incontestável o mandamento 

constitucional, na medida em que dificultam a concessão e tornam a Justiça Gratuita 

parcial, limitando drasticamente seu alcance e efeitos.  

A par do contexto delineado, abordemos então, com a brevidade possível, cada 

uma das possíveis inconstitucionalidades específicas nos dispositivos mencionados 

anteriormente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização da presente pesquisa foi privilegiado o método dialético, 

através do estudo das obras, artigos e matérias selecionados, investigando a verdade 

argumentada nos escritos, em contraposição com o meio em que foi inserida a nova 

lei, visando alcançar uma pesquisa elaborada e fundamentada.  

Neste sentido, reuniu-se os escritos acerca do tema, elencando-os 

ordenadamente, construindo um raciocínio lógico e coerente, para finalmente, numa 

compilação de conhecimento e com o problema contextualizado, apresentar uma 

dinâmica de soluções práticas, colaborando para o avanço social e jurídico acerca do 

tema. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 (In) Constitucionalidade do Art. 790, § 4º da CLT  

 

Reza o Art. 790, § 4º da CLT que “O benefício da justiça gratuita será concedido 

à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do 

processo”. 

Em sentido diametralmente oposto, o CPC de 2015 previu expressamente no 

§ 3º de seu artigo 99 que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 

Dito isto é possível perceber que a regra extraída do processo civil não se 

considera, pelo menos não à princípio, que as partes estejam em condição de 
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desigualdade, e mesmo assim o legislador parece ter partido de três pressupostos 

básicos para redigir o referido texto de lei:  

1. A maioria das pessoas não possui condições de arcar com os custos do 

processo; 

2. A maioria das pessoas não mente em juízo; 

3. Cabe à parte adversa demonstrar que a outra parte tem condições (fato 

positivo) de arcar com os custos do processo; 

De outro lado, no Direito do Trabalho, que é (ou pelo menos era, até o advento 

da dita Reforma ou Modernização Trabalhista) norteado pelo princípio da proteção, 

será necessário agora que o trabalhador comprove que não possui condições de arcar 

com os custos do processo.  

Assim procedendo, o Art. 790, § 4º da CLT parece ter partido de três 

pressupostos bastante adversos:  

1. A maioria das pessoas possui condições de arcar com os custos do 

processo; 

2.  A maior parte das pessoas mente em juízo; 

3.  Cabe à própria parte requerente demonstrar que não tem condições de arcar 

com os custos do processo (fato negativo); 

 Nota-se conquanto, que, procedendo de tal forma, ao impor maior restrição à 

gratuidade judiciária na Justiça do Trabalho, comparado com a Justiça Comum, além 

de ofender diretamente o princípio da igualdade constante no caput do artigo 5º da 

CF, também violou os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput), da ampla 

defesa (art. 5º, LV), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV), bem como outras disposições legais, constitucionais e 

convenções internacionais, as quais estão consignadas expressamente em capítulo 

específico adiante.  

A par disso, é cristalina a percepção, que a regra do CPC é mais favorável para 

o litigante (além de mais racional e equânime), enquanto o art. 790, § 4º, em conjunto 

com outros dispositivos, foi introduzido justamente para excluir a própria reclamação 

trabalhista de apreciação pelo Poder Judiciário, instaurando a desconfiança da 

declaração prestada pelo trabalhador como regra, na Justiça do Trabalho.  

Desta forma, não há como se olvidar da inconstitucionalidade do § 4º (inteiro) 

do art. 790 da Lei 13.467/17, com aplicação subsidiária do CPC para que o trabalhador 

demandante, permeie pela concessão da Justiça Gratuita.  
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Além de sua patente inconstitucionalidade, concluída em item anterior, o 

dispositivo em questão também não especifica como deverá ser feita a comprovação 

da “insuficiência de recursos”, de modo que abre margem para diversas interpretações 

para o mesmo texto legal. 

A primeira interpretação, poderia ser feita de maneira afoita e superficial, 

concluindo ser necessária a comprovação documental de fatos e circunstâncias 

pessoais da vida do trabalhador que comprovem o estado de insuficiência de recursos 

(por exemplo: o quanto ganha no momento da propositura da ação, se tem filhos, se 

tem dívidas, se paga aluguel, se tem pessoas doentes na família...), para, numa 

análise perfunctória e subjetiva do julgador, avaliar-se se a parte tem ou não condições 

de arcar com os custos do processo.  

Numa segunda interpretação, esta com certeza mais sintonizada aos preceitos 

constitucionais e à legislação adjetiva mais benéfica, pode-se concluir, que é 

necessária a comprovação através de Declaração Formal de Hipossuficiência, a ser 

suprida nos termos da legislação supletiva.  

A segunda interpretação, com efeito, mostra-se em melhor conformidade com 

os preceitos constitucionais, eis que, ao viabilizar o acesso à justiça (“O direito a ter 

direitos”, Hannah Arendt, 1988) promove a dignidade humana e a cidadania (art. 1º, 

incs. II e III da CF).  

Entendimento contrário seria de que o demandante deverá demonstrar, por 

todos os meios de prova em direito admitidos, a “insuficiência de recursos para o 

pagamento das custas do processo”. Neste caso, pergunta-se: Como exatamente 

provar? Deverá apresentar seu orçamento doméstico dos últimos meses, quiçá dos 

últimos anos?  

Enfim, sobram dúvidas para interpretar o termo comprovação, mostrando-se, 

com efeito, em maior sintonia com o texto constitucional o entendimento de que a dita 

comprovação possa ser realizada através de declaração formal, e ser concedida nos 

termos dos arts. 98 e 99 do CPC, em especial pelo § 3º deste último. 

 

4.2 (In) Constitucionalidade do Art. 790-B caput e § 4º, e o § 4º do art. 791  

 

Antes da chamada Reforma Ou Modernização Trabalhista o artigo 790-B da 

CLT discorria que “A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da 
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parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça 

gratuita”. 

Todavia, numa inversão dos valores constitucionais, demonstrando um 

desserviço social e jurídico, atualmente o referido dispositivo passou a vigorar 

afirmando que “A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da 

parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça 

gratuita”. 

Na mesma linha restritiva, o § 4 do artigo em questão estabelece a possibilidade 

de descontar os honorários periciais dos créditos auferidos pelo trabalhador, ainda 

que em outro processo: “ [...] § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça 

gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no 

caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo”. 

E tratando acerca dos honorários de sucumbência, a situação repete-se no § 

4º do art. 791-A:  

 

Art. 791-A [...] § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde 
que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos 
capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua 
sucumbência ficarão sob condição suspensiva [...]. 

 

Ora, tais normas, ignoram o fato de que a Justiça Gratuita, quando concedida, 

não pode ser limitada em hipótese alguma, sob pena de clara violação ao art. LXXIV 

da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, revelando ser uma previsão inadequada eis que “[...] a 

gratuidade da justiça, evidentemente, deve abranger os honorários do perito, como 

prevê o art. 98, § 1º, inciso VI, do CPC”. 

 

Desse modo, considerando a garantia constitucional de assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos, inserida no rol de direitos fundamentais (art. 5º, inciso LXXIV, 
da Constituição da República) entende-se que o dispositivo deve ser 
interpretado no sentido de que o beneficiário de justiça gratuita 
somente será obrigado ao efetivo pagamento de honorários periciais 
caso passe a ter condições econômicas para isso (GARCIA, 2017, p. 
307). 

 

Foi neste sentido também a orientação hermenêutica do  Enunciado nº 3 da 

Comissão nº7 da multicitada 2º Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho 

http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp?ComissaoSel=7
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados.asp?ComissaoSel=7
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promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra, 2017, online), no sentido de que:  

 

HONORÁRIOS E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Ementa - É 
INCONSTITUCIONAL A PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DOS 
CRÉDITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS EM JUÍZO PARA O 
PAGAMENTO DE DESPESAS DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU PERICIAIS 
(ARTIGOS 791-A, § 4º, E 790-B, § 4º, DA CLT, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº 13.467/2017), POR FERIR OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E 
INTEGRAL, PRESTADA PELO ESTADO, E À PROTEÇÃO DO 
SALÁRIO (ARTIGOS 5º, LXXIV, E 7º, X, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL).   

 

Ainda neste sentido, ficou consignado na ADIN 5.766, proposta pela 

Procuradoria Geral da República no Supremo Tribunal Federal:  

 

Concessão de justiça gratuita implica reconhecimento de que o 
beneficiário não dispõe de recursos para pagar custas e despesas 
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, na linha 
do art. 14, § 1º da Lei 5.584/1970. Essa premissa se ancora nas 
garantias constitucionais de acesso à jurisdição e do mínimo material 
necessário à proteção da dignidade humana (CR, arts. 1º III, e 5º, 
LXXIV). Por conseguinte, créditos trabalhistas auferidos por quem 
ostente tal condição não se sujeitam a pagamento de custas e 
despesas processuais, salvo se comprovada perda da condição 
(fl.17). 

 

Destarte, enquanto aguarda o desfecho da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.766, a declaração incidental de inconstitucionalidade da 

expressão “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput, e do § 4º (inteiro) do 

art. 790-B da CLT, bem como da expressão “[...] desde que não tenha obtido em juízo, 

ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa [...]” encontrada 

no § 4º do art. 791-A da CLT, deve ser aflorada nas demandas judiciais, ainda que, 

pelo controle difuso de constitucionalidade. 

 

4.3 Das Disposições Legais, Constitucionais, e Tratados Internacionais Violados 

 

Outro tema desprezado pelo poder constituinte originário, é que os 

trabalhadores carecedores de recursos, ao pleitear na Justiça do Trabalho o 

cumprimento de direitos trabalhistas inadimplidos, buscam satisfazer prestações 

materiais indispensáveis à sua sobrevivência e à da família, ou seja, a possível 
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natureza alimentar do crédito auferido, uma vez que a ação está voltada à satisfação 

das necessidades básicas do trabalhador e de sua família (CF/1988, art. 7º, IV). 

Trata-se, pois, de direito fundamental social (CF, arts. 1º, IV, 5º, XIII, e 6º), 

indispensável à existência humana digna, saudável e autônoma. Vale dizer que o 

rendimento do trabalhador que necessita da justiça gratuita, por simples afirmação, é 

porque os seus rendimentos integram a noção de mínimo existencial, independente 

do salário que auferiam, que recebem ou que venham a perceber durante o curso do 

processo. Vale dizer que, a Justiça do Trabalho possui um destinatário, o qual, deve 

ser alcançado. 

Vale citar também, quanto aos dispositivos violados, o que ficou consignado na 

ADIN 5.766, promovida pela Douta Procuradoria Geral da República:  

 

Ao impor maior restrição à gratuidade judiciária na Justiça do 
Trabalho, mesmo em comparação com a Justiça Comum, e ao 
desequilibrar a paridade de armas processuais entre os litigantes 
trabalhistas, as normas violam os princípios constitucionais da 
isonomia (art. 5º, caput), da ampla defesa (art. 5º, LV), do devido 
processo legal (art. 5º, LIV) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 
XXXV) (fls. 8). 

 

Frente a tais premissas especialmente com base nos princípios da proteção e 

da regra mais favorável ao trabalhador, e ainda frente ao artigo 8, item 1, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os artigos 8 e 10 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, e o artigo 14, item 1, do Pacto Internacional Sobre 

Direitos Civis e Políticos, por limitar o direito fundamental de acesso à Justiça, 

ofendendo diretamente o artigo 5º, caput, e incisos XXXV, LXXIV, LIV, LV e XXXV da 

Magna Carta, além de ofender os artigos 1º, incisos III e IV, o artigo 3º , incisos I e III, 

e 7º, IV e X, e art. 9º também da CF, é possível concluir que a Justiça Gratuita deve 

ser concedida sem necessidade de comprovação, e sem as limitações citadas 

anteriormente, sendo plena e absoluta à todos os atos do processo, porquanto direito 

fundamental previsto em cláusula pétrea, constitui-se de um dever do Estado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2017, com a aprovação da Lei 13.467, houve significativas mudanças na 

Consolidação das Leis do Trabalho, dentre elas as regras de acesso aos tribunais, 

envolvendo a gratuidade de justiça.  
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Linhas outras, a par das diversas alterações processuais, permeia a chancela 

de que devido à falta da maturação e debates, o propósito trazido pela lei nova, 

aprovada em tão curto prazo, foi de reduzir drasticamente o número de demandas 

perante a Justiça do Trabalho, eis que a legislação avançou sobre garantias 

processuais violando direitos fundamentais dos trabalhadores pobres, como o tema 

trazido em debate, compreendendo mudanças significativas na gratuidade judiciária, 

como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista. 

Seguramente, no estado democrático em que vivemos, cuja maioria da 

população não detêm condições econômicas de demandar em juízo sem prejuízo de 

seu próprio sustento ou de sua família, inviabilizar, dificultar ou impedir o acesso à 

justiça, através dos custos judiciais, pode causar retrocesso social e jurídico. 

Dessa forma, enquanto a sociedade aguarda o posicionamento determinante 

dos magistrados e tribunais acerca do tema, aos operadores do direito caberá invocar 

o controle difuso de constitucionalidade do Artigo 790-B, caput e § 4º, e do Artigo 791-

A, § 4º, todos da Lei nº 13.467/17, para alcançar a concessão à Justiça Gratuita e 

integral, a todos os atos do processo, via simples declaração firmada pelo 

demandante, de que não possui condições econômicas para arcar com tal dispêndio. 

Conquanto, embora exista a ferramenta de controle de constitucionalidade dos 

dispositivos legais, é indubitável reconhecer e concluir que o ano de 2017 foi um marco 

na via de todos os brasileiros, que apunhalados pela casa congressista, viram grande 

parte de seus direitos conquistados durante décadas, sendo usurpados após somente 

26 horas de debate parlamentar. 
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AGRICULTURA DE PRECISÃO: Características e Benefícios 
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RESUMO 
Com o avanço da tecnologia, o crescimento e desenvolvimentos dos métodos de 
produção, a agricultura através de suas ações busca acompanhar todos esses 
processos na busca por minimizar os custos, bem como aumentar o seu processo 
produtivo e assim maximizar os lucros. A metodologia é o meio pelo qual a pesquisa 
se devolveu, sendo assim, a abordagem da pesquisa com base nos procedimentos 
técnicos é bibliográfico, se utilizando de artigos científicos publicados para responder 
o objetivo da pesquisa, bem como documental, se valendo de material que não teve 
uma análise cientifica. O assunto discorrido teve o objetivo de demonstrar que a 
tecnologia vem cada vez mais ajudando a agricultura para ser mais precisa e eficaz, 
contribuindo para o aumento da produção e eliminação dos custos desnecessários, 
visando o aproveitamento de máxima produtividade, demonstrado de forma detalhada 
todas as áreas de produção para que o produtor tome as melhores decisões, afim de 
ter um melhor aproveitamento. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Agricultura de Precisão. Tecnologia Agrícola. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia, o crescimento e desenvolvimentos dos métodos 

de produção, a agricultura através de suas ações busca acompanhar todos esses 

processos na busca por minimizar os custos, bem como aumentar o seu processo 

produtivo e assim maximizar os lucros. 

Desta forma, a agricultura de precisão é uma iniciativa que permite o 

gerenciamento mais detalhado de todos os processos de produção agrícola. Quanto 

ao seu conceito os autores Coelho e Silva (2004, p.3) explanam que: 
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A Agricultura de Precisão está normalmente associada à utilização de 
equipamento de alta tecnologia (seja hardware, no sentido genérico 
do termo, ou software) para avaliar, ou monitorizar, as condições numa 
determinada parcela de terreno, aplicando depois os diversos fatores 
de produção (sementes, fertilizantes, fitofármacos, reguladores de 
crescimento, água, etc.) em conformidade. 

 

A agricultura de precisão é um método de gerenciamento que utiliza tecnologias 

para o aprimoramento do processo produtivo da agricultura, deste modo, a mesma é 

importante para administrar custos, despesas e investimentos buscando através deste 

um aumento de sua receita e consequentemente lucratividade. 

Assim sendo, é relevante para qualquer propriedade rural, a utilização da 

agricultura de precisão, pois ela administra os processos revelando diferentes 

situações na mesma área de produção para permitir um manejo mais adequado, não 

se baseando apenas na tecnologia. 

A agricultura de precisão não está limitada a alta tecnologia apenas, haja vista 

que está ferramenta poderá ser utilizada no dia a dia das propriedades, vislumbrando 

um maior nível de organização e controle dos processos, bem como controle dos 

gastos e produtividade das áreas (ANTONIO, 2012).   

Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é descrever como a agricultura 

de precisão pode auxiliar na diminuição de custos de produção. Tendo como objetivo 

específico: 1. Discorrer sobre a agricultura de precisão; 2. Identificar como a 

agricultura de precisão auxilia na diminuição do custo de produção, esta pesquisa é 

relevante, pois evidência como a agricultura de precisão pode ser uma ferramenta 

importante para o melhoramento do processo produtivo da produção rural. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia é o meio pelo qual a pesquisa se devolveu, sendo assim, a 

abordagem da pesquisa com base nos procedimentos técnicos é bibliográfica, se 

utilizando de artigos científicos publicados para fundamentar este trabalho, bem como 

documental, se valendo de material que teve uma análise científica. 

A pesquisa ainda é Estudo de Caso, haja vista que aprofundou-se em um 

assunto específico, neste caso é a Agricultura de precisão. Ainda é descritiva, haja 

vista que descreveu-se de modo específico a Agricultura de precisão. 
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A natureza da pesquisa é qualitativa, pois, não houve a preocupação de 

quantificar os dados, levando em consideração a qualidade das informações. 

Quanto a coleta de dados, ocorreu entre os dias 03 a 15 de outubro de 2018, 

buscando tais informações em sites especializados e artigos, livros, todos 

devidamente referenciados. A análise dos dados se deu através da literatura 

estudada. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Agricultura de Precisão (AP) 

 

A Agricultura de precisão é uma importante ferramenta para o melhoramento 

do desempenho das atividades rurais, a qual permite o gerenciamento e mapeamento 

de todas das atividades visando emprego adequado dos insumos, agua, fertilizantes, 

mão de obra, entre outros. 

“A agricultura de precisão como é chamado no Brasil é o sistema de produção 

adotado por agricultores de países de tecnologia avançada, denominado por eles de 

Precision Agriculture, Precision Farming, Site-Specific Crop Management” 

(MANZATTO et al., 1999 apud TSCHIEDEL E FERREIRA, 2002, p.160).  

Deste modo, a AP surgiu baseada na tecnologia avançada de alguns Países 

que fizeram o uso de tecnologias como GPS, tecnologia de sensoriamento remoto, 

entre outros.  

Os autores Inamasu e Bernardi (2013, p. 25) explicam que: a AP pode ser 

entendida como uma forma de gestão da lavoura que leva em conta a variabilidade 

espacial. Assim, a AP é um sistema no qual visa, a visualização da variabilidade da 

lavoura. 

Os autores Antuniassi, Baio e Sharp (2007, p. 2) explicam que: 

 

Outro enfoque importante da agricultura de precisão é a possibilidade 
de redução do impacto ambiental das atividades do sistema de 
produção pela racionalização do uso de insumos. Em muitas partes do 
mundo, notadamente na Europa, a agricultura de precisão tem sido 
incentivada, mais por este caminho do que pela possibilidade de 
retorno imediato dos investimentos necessários, principalmente nos 
mercados onde os programas de qualidade ambiental têm maior 
significado no valor agregado ao produto.  
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Assim, a agricultura de precisão, além de visar a maior produção com baixo 

custo, também reduzem o impacto ambiental que é causado através da falta 

racionalização do uso de insumos. 

No que tange as suas práticas, a AP se utiliza de três tecnologias, sendo elas: 

sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas (SIG) e o sistema de 

posicionamento global (GPS). (DALLMEYER & SCHLOSSER apud NUNES, 2016, 

p.1). Tais tecnologias permitem que o manejo do solo seja realizado adequadamente, 

bem como a utilização de insumos, haja vista que essas tecnologias permitem uma 

identificação espacial correta, clarificando assim, o que de fato de ser feito e utilizado, 

não trabalhando às cegas e sim no processo e espaço devido.  

No tocante as ferramentas utilizam pela AP o sensoriamento remoto é de 

grande relevância, haja vista, que o mesmo consegue realizar estudos da superfície 

terrestre, tudo isso através de satélites que possibilitam todo o mapeamento das 

áreas.  

 Pena (2018, p.) explana que: “O sensoriamento remoto envolve ações para 

levantar dados, informações e imagens da superfície terrestre, com o intuito de 

representá-las e melhor entender os seus aspectos”. 

A Figura 01 demonstra como é a visualização de uma área através do 

sensoriamento remoto, tal imagem auxilia a AP a entender o que é necessário se 

realizado ou melhorado para que a produção atinja a meta estipulada. 

 

 

Figura 01 – Sensoriamento remoto. 
Fonte: ESPECTRO, 2018. 
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Quanto ao sistema de informações de geográficas (SIG), são resultados três 

equipamentos tecnológicos são eles: Sensoriamento remoto, GPS e o 

Geoprocessamento, que consiste em estudar o espaço natural e geográfico. 

“Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são equipamentos e meios 

tecnológicos para se estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, 

empresas, ONGs, governos, serviços de inteligência, entre outros” (PENA, 2018, p.1).  

A Figura 02 demonstra como o SIG funciona. 

 

 

Figura 02 - Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 
Fonte: FERCUDINI, 2018. 

  

Quanto ao GPS, tem a capacidade de auxiliar os produtores a mapear todo o 

ambiente da plantação, permite ao produtor trabalhar em condições de menor 

visibilidade, auxilia o direcionamento correto de aplicação de insumos e o plantio de 

forma correta. 

No que se refere ao GPS, Pena (2018) explica que: 

 

GPS [Sistema de Posicionamento Global]: é um aparelho que está se 
difundindo cada vez mais no cotidiano das pessoas. Apoiado com uma 
cobertura de dezenas de satélites, o GPS pode emitir informações de 
qualquer local do mundo, a partir das coordenadas geográficas. Além 
de informar as posições de latitude e longitude, o GPS hoje pode 
informar endereços, ensinar rotas mais curtas para se chegar a um 
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determinado local e, até mesmo, gravar os caminhos percorridos e 
informar a velocidade de deslocamento. 

 

A Figura 03 demonstra como é o um GPS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – GPS Agrícola (sigla para Global Positioning System). 
Fonte: AGROGEOSUL (2018). 

 

Portanto, através destas ferramentas a AP proporciona maior exatidão para o 

desenvolvimento das atividades da agricultura, trabalha no melhoramento dos 

processos.  

A utilização da agricultura de precisão traz algumas vantagens, entre elas 

estão: 

a) Ter-se uma maior capacidade e flexibilidade para a distribuição dos 
insumos naqueles locais e no tempo em que são mais necessários, 
minimizando os custos de produção; 
b) Uniformidade na produtividade é alcançada pela correção dos 
fatores que contribuem para sua variabilidade obtendo-se, com isto, 
um aumento global da produtividade; 
c) Aplicação localizada dos insumos necessários para sustentar uma 
alta produtividade contribui com a preservação do meio ambiente, já 
que estes insumos são aplicados somente nos locais, quantidades e 
no tempo necessário (NUNES, 2016, p.1). 

 

Desta forma, a AP realiza o trabalho de modo preciso, o que de fato deve ser 

feito, levando em consideração as necessidades de cada área, distribuição de 

insumos, fertilizantes, água, entre outros, evitando desperdícios e manutenção correta 

das áreas.  

Quantos aos benefícios para os seus usuários, Nunes (2016, p.1) descreve: 

- Redução do grave problema do risco da atividade agrícola; 

- Redução dos custos da produção; 

- Tomada de decisão rápida e certa; 
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- Controle de toda situação, pelo uso da informação; 

- Maior produtividade da lavoura; 

- Mais tempo livre para o administrador; 

- Melhoria do meio ambiente pelo menor uso de defensivo.  

Assim, os produtores que se adaptam à agricultura de precisão, obtém de maior 

produtividade na lavoura, maior eficácia na hora do plantio e da aplicação de insumos 

evitando o desperdício e melhorando a relação entre agricultura e meio ambiente, 

tornando mais sustentável pelo menor uso de defensivos, para minimizar totalmente 

os custos desnecessários, maximizando o lucro. 

 

3.2 Diminuição dos Custos de Produção Através da Agricultura de Precisão 

 

  A Agricultura de Precisão é uma forma de produção mais precisa de cada área, 

visando assim um melhor racionamento de produtos, evitando desperdícios e 

diminuindo os custos elevados para produção. 

 Segundo Capelli (1999) (apud TSCHIEDEL E FERREIRA, 2007, p.4): 

 

A agricultura de precisão apresenta as vantagens de possibilitar um 
melhor conhecimento do campo de produção, permitindo, desta forma 
a tomada de decisões melhor embasadas. Com isto tem-se uma maior 
capacidade e flexibilidade para a distribuição dos insumos naqueles 
locais e no tempo em que são mais necessários, minimizando os 
custos de produção; a uniformidade na produtividade é alcançada pela 
correção dos fatores que contribuem para sua variabilidade obtendo-
se, com isto, um aumento global da produtividade; a aplicação 
localizada dos insumos necessários para sustentar uma alta 
produtividade contribui com a preservação do meio ambiente, já que 
estes insumos são aplicados somente nos locais, quantidades e no 
tempo necessário. 
 

 Em relação à agricultura de precisão, é possível observar suas vantagens, pois 

possibilita um melhor conhecimento de campo de produção, com isto, os produtores 

obtêm uma maior capacidade e flexibilidade para distribuir insumos no tempo e local 

necessário, minimizando o custo da produção. 

  O melhor conhecimento das áreas de produção faz com que o produtor tenha 

melhor grau de detalhamento. 

 

A ideia fundamental e de que o agricultor possa identificar as regiões 
de altas e de baixas produtividades dos talhões e possa administrar 
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essas diferenças com os mesmos critérios agronômicos já dominados, 
porem com grau de detalhamento maior, portanto em escala 
compatível (MOLIN, 2004, p.4). 
 

Tendo em vista, o detalhamento total das áreas o produtor saberá como portar 

em relação a áreas de menor produtividade, tornando assim, mais férteis para que 

possa explorar o máximo potencial e melhorar a produtividade. 

   A agricultura de precisão colabora grandemente para a eliminação de 

desperdícios de todas as fases da produção desde o preparo do solo, até sua colheita 

e escoamento dos grãos da safra. Tudo isso só e possível através do investimento em 

tecnologia, que consiste em ajudar o produtor a ter uma melhor administração das 

áreas, empregando melhor o investimento de forma detalhada em área por área. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa sobre o assunto discorrido teve o objetivo de demonstrar que a 

tecnologia vem cada vez mais ajudando a agricultura para ser mais precisa e eficaz, 

contribuindo para o aumento da produção e redução dos custos desnecessários, 

visando o aproveitamento de máxima produtividade, demonstrado de forma detalhada 

todas as áreas de produção para que o produtor tome as melhores decisões, afim de 

ter um melhor aproveitamento. 
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AJUIZAMENTO DAS AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A LEI 13.467 DE 

2017: Um Estudo Preliminar  

 

Márcia William da Costa Duarte8 

Marisa Claudia Jacometo Durante9 

 

RESUMO  
O presente artigo versa sobre a redução do ajuizamento das ações na justiça do 
trabalho após a lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista, a qual muitos consideram 
como uma proposta governamental de modernização das relações de trabalho, uma 
reação contra a jurisprudência civilizatória social do Tribunal Superior do Trabalho, 
dentre outros entendimentos. O fato é que a referida lei trouxe várias mudanças para 
a justiça do trabalho, e, dentro dessa perspectiva, para melhor compreensão do 
problema e para reflexão, se verifica como questões norteadoras desse estudo: a) 
analisar o que influenciou para redução das ações trabalhistas após a Lei 13.467 de 
2017- Reforma Trabalhista, b) descrever como eram os critérios para o ajuizamento 
das ações trabalhistas no Decreto-Lei nº 5452 de 1943-Consolidação das Leis do 
Trabalho, c) descrever quais são os critérios para o ajuizamento das ações 
trabalhistas na Lei 13.467 de 2017, e d) analisar as mudanças ocorridas no Decreto-
Lei nº 5452 de 1943-Consolidação das Leis do Trabalho para a Lei 13.467 de 2017. 
Metodologicamente, o tema pesquisado utilizou do método indutivo e a análise 
documental. Os principais resultados indicam que o que reduziu o número de 
ajuizamento das ações trabalhistas após a lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista 
foram os riscos da sucumbência, aplicação da multa por litigância de má-fé, a 
possibilidade de novos procedimentos, novos requisitos para realizar um pedido e com 
tantas mudanças a lei causou polêmica e dúvidas. Considera-se que com o advento 
da lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista surge um novo direito do trabalho 
inovando, derrubando o seu aspecto protetor, mais leve e dinâmico, introduzindo na 
prática normas distintas do procedimento trabalhista que vinha sendo aplicado. 

 
Palavras-chave: Decreto-Lei nº 5452 de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT).  Lei 13.467 de 2017 Reforma Trabalhista. Ações Trabalhistas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), sancionado pelo presidente Getúlio Vargas, é resultado de um 

processo de conquistas dos trabalhadores ao longo dos anos, sua publicação unificou 

                                                           
8 Artigo entregue como requisito parcial para obtenção do Título de Especialista em Direito 

Individual, Coletivo e Processual do Trabalho, na Faculdade La Salle, 2018. E-mail: 
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9 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
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toda a legislação trabalhista existente no Brasil, reunindo os temas de direito 

individual, coletivo e processual do trabalho. É uma legislação que busca garantir 

direitos mínimos aos trabalhadores, considerada a base para uma relação de trabalho, 

entendendo-a como uma codificação formada por propósitos protecionistas a favor do 

empregado. 

O Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) não previa algumas exigências como o pagamento de honorários de 

sucumbências para a parte vencedora na ação, o pagamento de honorários periciais 

aqueles pagos quando o resultado é desfavorável, pois caso o funcionário fosse 

beneficiário da justiça gratuita, ele não arcava com esse pagamento, não existia 

previsão de multa para a parte que causar dano processual a outra, bem como o 

pagamento de multa para testemunha que intencionalmente alterasse a verdade dos 

fatos ou omitisse fatos essenciais ao julgamento do caso, não havia a possibilidade 

de acordo direto na justiça do trabalho. 

Quanto à questão de exigência de pedido certo, determinado e com seus 

devidos valores nas petições iniciais, era exigência existente somente nas ações do 

procedimento sumaríssimo, a arbitragem, que hoje é tão difundida diante dos 

inúmeros processos já existentes no judiciário, não era uma prática aceita no referido 

decreto. E por estar em vigor a bastante tempo as regras contidas no decreto não 

causavam dúvida quanto à sua aplicação, pois por muito tempo permaneceu sem 

alterações como a que ocorreu no dia 11/11/2017, quando foi publicada a Lei 13.467 

de 2017- Reforma Trabalhista. 

Na obra Reforma Trabalhista do doutrinador Martinez (2018, p. 13) “a Reforma 

Trabalhista foi vista tanto como uma reação contra a jurisprudência civilizatória social 

do Tribunal Superior do Trabalho, quanto como uma proposta governamental de 

modernização das relações de trabalho”. 

 Para Marques de Lima e Marques de Lima (2017 p. 09): 

 
A verdadeira mudança que a Lei da Reforma almeja é ideológica, sob 
dois eixos: a) encurtar o manto protetor do Estado sobre o trabalhador; 
b) dar leveza às relações de trabalho, com as facilidades de 
negociação direta entre patrões e empregados em um primeiro passo, 
em outro passo facultando a negociação dos direitos da categoria pelo 
sindicato. 
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O fato é que a Lei 13.467 de 2017 - Reforma Trabalhista trouxe várias 

mudanças para a justiça do trabalho, entre elas podemos citar: o pagamento  dos 

honorários de sucumbências para a parte vencedora mesmo sendo beneficiário da 

justiça gratuita, o pagamento por parte do empregado dos honorários periciais mesmo 

sendo beneficiário da justiça gratuita, o pagamento de multa para testemunha que 

intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento 

da causa, a possibilidade de homologação dos acordos extrajudiciais diretos na justiça 

do trabalho através de advogados distintos, a aceitação da arbitragem na justiça do 

trabalho, os pedidos de todas as ações deverão ser certo, determinado e possuir 

seus devidos valores, além de todas as mudanças a reforma trouxe com ela a 

insegurança de como toda a legislação nova será interpretada.  

De acordo com os dados obtidos na Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde- 

MT (2018), da data de 01/01/2017 até a data de 30 abril de 2017 foram ajuizadas 971 

ações trabalhistas e da data de 01/01/2018 até 30 de abril de 2018 foram ajuizadas 

444 ações trabalhistas, ou seja, após a publicação da Reforma Trabalhista as ações 

na justiça do trabalho reduziram mais de 50%. 

Em meio a dados tão assustadores surgiu o seguinte questionamento: O que 

influenciou para redução das ações na justiça do trabalho após a Lei 13.467 de 2017-

Reforma Trabalhista? Dessa forma o presente trabalho possibilitou analisar o que 

influenciou para a redução das ações trabalhistas após a Reforma Trabalhista. 

Para apreciação das mudanças da Lei 13.467 de 2017-Reforma Trabalhista 

frente ao que regia o Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), foi necessário descrever os critérios para o ajuizamento das 

ações trabalhistas no Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), bem como descrever os critérios para o ajuizamento das ações 

trabalhistas na Lei 13.467 de 2017-Reforma Trabalhista e por fim, analisar as 

mudanças ocorridas no Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) na  Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista. 

O tema surgiu em decorrência da redução das ações trabalhistas após a 

publicação da Lei 13.467/2017- Reforma Trabalhista, deixando duvidoso quanto quais 

os fatores que levaram a esta redução, mudanças na legislação são necessárias, 

tendo em vista o caráter dinâmico do Direito, porém torna a sociedade e sobretudo os 

aplicadores do direito confusos.  
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O direito do trabalho abarca o aspecto social e econômico na sociedade e é 

através do trabalho que um país se desenvolve, desse modo se verifica a relevância 

social do estudo haja vista que está envolvendo o direito do trabalhador, desse modo 

o presente artigo contribuirá para esclarecer aos aplicadores do direito e aos leitores 

quais os fatores que contribuíram para a redução das ações trabalhistas através da 

Lei 13.467/2017- Reforma Trabalhista. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Direito  
 

O Direito é conhecido como um sinal de organização de uma determinada 

sociedade, porque indica a recepção de valores e aponta para a dignidade do ser 

humano, pois ele aponta a faculdade legal de praticar ou não um determinado ato, 

assim o Direito surgiu para impor normas na sociedade. 

A origem do Direito está associada a seu objeto, haja vista ser um fenômeno 

de origem natural que está conexo ao interesse humano, tendo em vista que é 

consequência das relações entre interesse opostos, ou seja, seu surgimento se deu 

para afeiçoar os interesses antagônicos desde o surgimento da vida até os dias de 

hoje, teve como base um sentido moral e religioso, bem como, que o Direito e justiça 

mantêm relações estreitas, o Direito aparece como o verdadeiro objeto da justiça. 

Como leciona o notável jurista Nader (2011, p. 76) “Direito é um conjunto de 

normas de conduta social, imposto coercitivamente pelo Estado, para a realização da 

segurança, segundo os critérios de justiça”. 

Nesse passo podemos dizer que o Direito são regras dotadas de coercibilidade, 

característica que faz com que as pessoas se atente forçadamente pelo que está 

determinado tendo em vista uma punição caso houver o descumprimento, pois sem a 

coercibilidade não adiantaria de nada, pois se houvesse somente as regras e não 

existisse a punição de nada serviria o Direito, bem como, seguindo os critérios de 

justiça. 

O doutrinador Pedrosa (2002, p. 11) ensina que “Direito é a norma de conduta 

social obrigatória para a consecução da justiça”. Dessa forma para se concretizar a 

justiça deve-se ter o direito como norma obrigatória. Como ensina Schwartz (1997, p. 

25) “O Direito é a ciência que objetiva o estudo da conduta desejável do homem em 
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sociedade, em relação com os demais, com vistas à consecução de um inter-

relacionamento harmonioso de convivência. 

Sendo assim o Direito cria condutas para serem praticadas em uma sociedade 

para uma convivência social entre os homens, pois a sociedade desde sempre deixou 

claro a ideia de que ela não se viabilizaria senão através da criação de regras, dessa 

forma surge o Direito. 

Desde os tempos remotos o termo Direito é considerado complexo, em todas 

as obras em que o assunto é conceito de Direito é encontrado os quatro conceitos que 

são eles: o Direito objetivo, subjetivo, natural e positivo, de acordo com Nader (2011, 

p. 78). 

O primeiro “o direito é norma de organização social”, ou seja, conjunto de 

normas obrigatórias, escritas e não escritas independentemente do momento do seu 

exercício e aplicação concreta, sendo considerado como o preceito e a sanção que 

dispõe a norma. 

 O segundo “é um direito personalizado, em que a norma, perdendo o seu 

caráter teórico, projeta-se na relação jurídica concreta, para permitir uma conduta ou 

estabelecer consequências jurídicas”, ou seja, é a prerrogativa que obtém um cidadão, 

que no caso é facultativo, e para tornar efetivo deverá provocar o Estado pleiteando 

seu Direito que dispõe o ordenamento jurídico. 

O terceiro “não é escrito, não é criado pela sociedade, nem formulado 
pelo Estado. Como o adjetivo natural indica, é um direito espontâneo, 
que se origina da própria natureza social do homem e que é revelado 
pela conjunção da experiência e razão.  É constituído por um conjunto 
de princípios, e não de regras, de caráter universal, eterno e imutável”.  
 

Ou seja, é voltado ao que a comunidade acredita ser o correto em relação à 

determinada conduta de um cidadão, vai mais para o campo da moral e da ética. 

E por fim o Direito positivo que “é o Direito institucionalizado pelo Estado. É a 

ordem jurídica obrigatória em determinado lugar e tempo”, ou seja, é estabelecido pelo 

conjunto de regras no ordenamento jurídico de um país. 

O doutrinador Schwartz (1997, p.53) leciona que o Direito “visa as relações 

externas dos membros da sociedade, estabelecendo um conjunto mínimo e 

indispensável de diretrizes capazes de, eliminando o fortuito e a insegurança atingir 

objetivos traçados”. 

Dessa forma o Direito tem a função de controlar uma sociedade impondo regras 

de convivência social, um conjunto de normas estabelecidas para direcionar a 
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sociedade de forma a obter a harmonia, ensejando o convívio social. Para o 

doutrinador Nascimento (2014, p.61): 

O Direito é um instrumento de realização da paz e da ordem social, 
mas, também, destina-se a cumprir outras finalidades, entre as quais 
o bem individual e o progresso da humanidade. Assim, os homens 
vivem não isoladamente, mas agrupados, para a consecução dos seus 
objetivos, e a essa união dá-se o nome de sociedade. O homem 
individual tem a necessidade de unir-se aos demais homens, em um 
sentido de cooperação recíproca e de maior soma possível de 
esforços que permitam um aumento da criatividade no 
desenvolvimento histórico em que a pessoa humana se põe e do qual 
é um motor.  

 

Dessa forma podemos dizer que o Direito traz muitos benefícios para a 

sociedade pois se destina também a gerar o bem individual e o progresso da 

humanidade, e não só gera a solução de conflitos mas faz com que as pessoas 

possam viver em sociedade,  podemos concluir que a sociedade que determina as 

normas de Direito, pois o Direito estuda o comportamento humano seja 

individualmente ou coletivo para criar suas regras de convivência, ou seja, é através 

das mudanças na sociedade é que a evolução do Direito também ocorre. 

Para Martinez (2013, p.66) a função do direito “[...] é, como um instrumento de 

regulação, permitir a realização de fins sociais que não poderiam ser alcançados 

senão mediante seu controle social. Ele, afinal, existe para isso”. 

Assim sendo pode-se dizer que o direito surgiu do direito natural, os costumes 

e o direito canônico contribuíram e muito para sua evolução, por muito tempo as regras 

do direito canônico foram utilizadas para conduzir a sociedade e obter a conformidade 

social. 

Portanto, a sociedade é dinâmica e necessita de regras de convivência para se 

organizar e obter um controle social, sendo assim, surgiu o Direito, para assim 

pacificar os conflitos e garantir a paz social, e trazer outros benefícios, impor limites 

sendo permitido fazer tudo que não é proibido, determinando sanção para aquele que 

descumpre as regras positivadas, ou seja, aquelas que estão escritas. 

 

2.2 Direito do Trabalho 

 

O homem sempre necessitou trabalhar para suprir suas necessidades, desde 

os tempos primitivos, porém o direito do trabalho se desenvolveu após muita 
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exploração de mão de obra, de acordo com os dizeres do doutrinador Saad (2000, 

p.32)  

A servidão sucedeu, no tempo, a escravidão.  

O senhor feudal mantinha a titularidade da terra e aqueles que a 

cultivavam eram obrigados a ceder-lhe parte dos resultados de seu 

labor. De outra parte, os servos eram algo semelhante a uma reserva 

militar. Nessa fase da história humana, o trabalho livre, embora sujeito 

a restrições gremiais, era encontrado no seio das corporações de 

oficio instaladas nos burgos, precursores das grandes concentrações 

humanas dos dias de hoje. Com a Revolução Industrial, resultante do 

emprego do vapor e da eletricidade na produção de bens em grande 

escala, o braço servil ou escravo perdeu definitivamente sua 

expressão econômica.  

 

Nota-se que muita exploração havia no tempo da servidão e a escravidão e que 

posteriormente surgiu a Revolução Industrial, que trouxe o emprego do vapor e da 

eletricidade na produção de bens em grande escala e assim a escravidão perdeu sua 

força no que se refere a exploração. 

Para Gomes (2002, p. 1) “A origem histórica do Direito do Trabalho está 

vinculada ao fenômeno conhecido sob a designação de Revolução Industrial”. 

No mesmo sentido Delgado (2010, p. 78) leciona que: 

 

O Direito do Trabalho é produto do capitalismo, atado à evolução 
histórica desse sistema, retificando lhe distorções econômico-sociais 
e civilizando a importante relação de poder que sua dinâmica 
econômica cria no âmbito da sociedade civil, em especial no 
estabelecimento e na empresa. 

 

Verifica-se que o desenvolvimento técnico da máquina a vapor e seu 

aperfeiçoamento fomentou o processo de industrialização desenvolvendo o campo do 

Direito do Trabalho. Com a Revolução Industrial surge a empresa e 

consequentemente o empregado que era carente de normas que o protegesse, haja 

vista um histórico de exploração, com a expansão da mão de obra sem observância 

de direitos surgiram também as reinvindicações do operário e foi constituído o Direito 

do Trabalho. 

No que se refere as normas, de acordo com Martins (2010, p. 10): 

 
Existiam várias normas sobre os mais diversos assuntos trabalhistas. 
Houve a necessidade de sistematização dessas regras. Para tanto foi 
editado o “Decreto-lei n.5.452, de 1/05/1943, aprovando a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O objetivo da CLT foi 
apenas o de reunir as leis esparsas existentes na época, 
consolidando-as. Não se trata de um código, pois este pressupõe um 
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Direito novo. Ao a CLT apenas reuniu a legislação existente na época, 
consolidando-a.  

Portanto, após a existência de muitas regras foi editado “Decreto-lei n.5.452, 

de 1/05/1943 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para sistematizar as regras 

já existentes. 

Em que pese a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho tenha sido de 

extrema importância para determinar as garantias dos empregados, os direitos 

trabalhistas foram conquistados vagarosamente ao longo de muitos anos. 

Além das conquistas dos direitos trabalhistas, a formação do Direito do 

Trabalho e a criação da Justiça do Trabalho também foram essenciais para a 

conquista e consolidação desses direitos. Para Martins (2010, p.16): 

 
O direito do trabalho é conjunto de princípios, regras e instituições 
atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, 
visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao 
trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são 
destinadas. 

 

Nesse passo o Direito do Trabalho é o conjunto de regras e princípios ligados 

a relação de trabalho que tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho, 

é um ramo autônomo do Direito que tem por objeto tratar das normas e princípios que 

regulam as relações de trabalho. 

O doutrinar Saad (2000, p.25) ensina que “[...] o Direito do Trabalho é a parte 

do ordenamento jurídico que rege as relações de trabalho subordinado prestado por 

uma pessoa a um terceiro, sob a dependência deste e em troca de uma remuneração 

contratualmente ajustada”. Verifica-se que o direito do trabalho prevalece uma troca 

entre a mão de obra e a remuneração, rege as relações de trabalho, sendo acordado 

entre as partes as condições. 

Para Martinez (2013, p.66) o direito do trabalho “[...] tem a função essencial de 

regular a autonomia da vontade de modo a estabelecer padrões mínimos e a promover 

a melhoria da condição social da classe trabalhadora”. Sendo assim entende-se que 

o direito do trabalho tem como intuito primordial de trazer melhorias para a classe 

trabalhadora, o qual envolve tanto o estudo do Direito Individual quanto do Direito 

Coletivo. 

A função do Direito do Trabalho é a de garantir a dignidade do trabalhador ao 

conferir a ele direitos básicos e, assim, impedir a exploração do trabalho humano como 

fonte de riqueza. O Direito do Trabalho também se caracteriza por sua socialidade ou 
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humanização, que nada mais é do que a prevalência dos interesses sociais sobre os 

individuais. Trata-se de uma clara tentativa de mitigação da concepção individualista 

que impera no Direito. 

Saad (2000, p.31) ensina que “É inconteste que o Direito, como instrumento de 

acomodação social, se manifesta, de regra, depois dos fatos sociais, pois, a estes é 

que se propõe a regular” 

Sendo assim conclui-se que primeiramente se tem o fato social e depois a 

norma para regulamentar, tem todo um estudo através de um fato social para que 

futuramente seja regulado de forma a organizar a sociedade. 

Portanto, verifica-se que o Direito do Trabalho teve início quando o conflito se 

assentava entre capital e trabalho, surgiu após acontecimentos históricos, através de 

muitas conquistas,  para reconhecer o benefício que o trabalhador traz para a 

sociedade, tendo como resultado princípios e normas que regem relações de trabalho 

subordinado, seja de natureza individual ou coletiva, estabelecendo direitos e deveres 

têm como intuito dar melhores condições de trabalho, impedindo através de suas 

normas e princípios a desigualdade social e a injustiça nas questões trabalhistas. 

 

2.3 Direito Processual do Trabalho 

 

Para Martins (2010, p.1) a evolução do processo do trabalho se deu da seguinte 

forma: 

Em 1922, foram criados os Tribunais Rurais em São Paulo. Eram 
integrados pelo juiz de direito da comarca e um representante dos 
fazendeiros e outro dos trabalhadores. Julgavam questões de salários. 
As Juntas de Conciliação e Julgamento foram criadas pelo Decreto nº 
22.132/32, tendo competência para julgar os conflitos individuais. As 
Comissões Mistas de Conciliação foram instituídas pelo Decreto nº 
21.364/32, julgando os dissídios coletivos. Eram compostas de um juiz 
presidente e um representante de empregado e outro dos 
empregadores. Tinham natureza administrativa, não pertencendo à 
Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, só poderiam reclamar as 
pessoas que fossem sindicalizadas. Suas decisões não poderiam ser 
executadas em seu âmbito, mas perante a Justiça Comum. O segundo 
grau eram os Conselhos Regionais do Trabalho e o terceiro grau, O 
Conselho Nacional do Trabalho.  
O Decreto-lei nº 1.237, de 2-5-41, organizou a Justiça do Trabalho que 
passou a ser órgão autônomo, não só em relação ao Poder Executivo, 
como também à Justiça Comum. 
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Vê-se que por muito tempo a justiça do trabalho não era parte integrante do 

judiciário, e que somente teve sua autonomia no ano de 1941, ainda ensina Martins 

(2013 p. 24) que o direito do trabalho se tornou órgão autônomo constitucional: 

 

[...] desde 1946, quando a Constituição incluiu a Justiça do Trabalho 
como órgão integrante do Poder Judiciário. Não é só no Brasil que 
existe um órgão do judiciário especializado em questões trabalhistas. 
Isto também ocorre na Argentina, Uruguai, México, Alemanha e 

Espanha. 
 

Como Leciona Martins (2010, p. 1) 

 
Atualmente, a Constituição de 1988 versa sobre a Justiça do Trabalho 
nos artigos 111 a 116. 
Os Juízes classistas foram extintos em todos os graus de jurisdição 
por intermédio da Emenda Constitucional nº 24/99. As juntas 
passaram a ser chamadas de Varas do Trabalho. O juiz do trabalho 
passou a atuar sozinho no primeiro grau. 

 

Para Martins (2013 p. 19) “O Direito Processual do Trabalho é o conjunto de 

princípios, regras e instituições destinado a regular a atividade dos órgãos 

jurisdicionais na solução dos dissídios, individuais ou coletivos, sobre relação de 

trabalho”. 

Vê-se que o Direito Processual do Trabalho é o conjunto de regras que foram 

criadas para auxiliar os órgãos jurisdicionais na solução dos conflitos entre empregado 

e empregadores, seja individual ou coletivo que versam sobre a relação de trabalho.  

Nota-se que a função do Direito Processual do Trabalho é regular a atividade 

dos órgãos jurisdicionado, pois é o Direito Processual do Trabalho que determina o 

procedimento a ser seguido no caso de conflito que verse sobre relação de Trabalho. 

Para Martinez (2013, p.64) “o direito processual do trabalho, também conhecido 

como direito judiciário do trabalho, cuida de peculiaridades processuais aplicadas à 

jurisdição especializada no trato de questões laborais”. Sobreleva dizer que o Direito 

Processual Cível auxilia no que o Direito Processual do Trabalho é omisso, ou seja, o 

Direito Processual Cível é abrangente e o Direito Processual ainda não alcançou tal 

abrangência, dessa forma, uma vez omisso o Direito Processual do Trabalho poderá 

ser utilizado em casos de relação de trabalho o Direito Processual Cível. 

Portanto, o processo do trabalho surge também através de muitas conquistas 

até que fosse a justiça do trabalho parte integrante do judiciário, pois por muito tempo 
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era conhecida como órgão administrativo, consiste em auxiliar os órgãos jurisdicionais 

na solução dos conflitos entre empregado e empregadores, seja individual ou coletivo 

que versam sobre a relação de trabalho, ou seja, é o processo do trabalho que dá 

efetividade no direito do trabalho. 

  

3 METODOLOGIA  

 

O método de abordagem que foi utilizado para a realização da presente 

pesquisa foi o método indutivo, haja vista que teve como base a interpretação 

partindo-se do estudo dos critérios para o ajuizamento das ações trabalhistas no 

Decreto-Lei nº 5452 de 1943-Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para 

posteriormente analisar os critérios para o ajuizamento das ações trabalhistas na Lei 

13.467 de 2017, e por fim analisar as mudanças ocorridas no Decreto-Lei nº 5452 de 

1943-Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)  na Lei 13.467 de 2017- Reforma 

Trabalhista. 

Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa. A pesquisa 

se classificou, quanto aos seus objetivos, como exploratória, pois buscou dar maior 

conhecimento e familiaridade com o tema da Reforma Trabalhista, com a intenção de 

torna-la mais explícita. No que tange ao método é histórico e a classificação da 

pesquisa com base nos procedimentos técnicos é documental. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Descrever os Critérios Para o Ajuizamento das Ações Trabalhistas no Decreto-Lei 

nº 5452 de 1943-Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 

4.1.1 Os honorários advocatícios sucumbenciais 

 

Os honorários advocatícios sucumbenciais são os valores repassado pela parte 

perdedora de um processo à parte vencedora, para que ela seja reembolsada dos 

gastos que teve com as custas processuais e a contratação do advogado 

defensor de seus interesses. O valor é definido pelo juiz ao fim do processo e varia 

conforme a causa. 
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Os honorários de sucumbência são reconhecidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça como a verba alimentar do advogado, e são a forma de remuneração de um 

advogado pelo serviço que executou ao cliente, além dos honorários contratuais. 

Donizetti (2013, p.133) explica que “A verba honorária de sucumbência visa 

remunerar o advogado pelo trabalho realizado em juízo. Não se confunde com 

honorários contratuais que são aqueles convencionados entre a parte e o advogado 

contratado para representa-lo no processo”. 

O Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, não previa 

qualquer forma de pagamento de honorários de sucumbências, o dispositivo que 

dispunha sobre o assunto era a Súmula n. 219 do Tribunal Superior do Trabalho que 

prevê que os horários sucumbenciais não são devidos pela mera sucumbência, pois 

são exigidos os requisitos de que a parte vencedora esteja assistida por advogado do 

sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao 

dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 

permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família, ou 

seja, ser beneficiário da justiça gratuita, requisitos estes cumulativos. 

A referida Súmula também prevê a possibilidade de pagamento honorários 

sucumbenciais nas lides derivadas da relação de trabalho, nas causas em que o ente 

sindical figure como substituto processual, bem como nas ações rescisórias, segue 

abaixo a Súmula que versava sobre os honorários sucumbenciais: 

 
Súmula 219/TST - 19/09/1985. Honorários advocatícios. Hipótese de 
cabimento na Justiça do Trabalho. Ação rescisória. Cabimento. Lei 
1.060/1950, art. 11 . Lei 5.584/1970, artigos 14 e 16. CPC, artigos 20 
e 485. Lei 8.906/94 (EAOAB), art. 23. CLT, art. 836 ((alterada a 
redação do item I e acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 15/03/2016). 
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de 
honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da 
sucumbência, devendo à parte, concomitantemente: a) estar 
assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a 
percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou 
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar 
sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (art.14, § 
1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305 da SBDI-I). 
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. 
III – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o 
ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não 
derivem da relação de emprego. 
IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de 
emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

https://www.legjur.com/sumula/busca?tri=tst&num=219#topo
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00010601950-11
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00010601950-11
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00055841970-14
https://www.legjur.com/legislacao/art/lei_00058691973-20
https://www.legjur.com/legislacao/art/dcl_00054521943-836
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advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código de 
Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90). 
V – Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição 
processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda 
Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o 
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 
85, § 2º). 
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão 
os percentuais específicos de honorários advocatícios 
contemplados no Código de Processo Civil. 

 

Ressalta-se que após o advento do estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), que expressamente conferiu aos advogados titularidade de verba 

honorária decorrente da sucumbência impossível se tornou a compensação de tal 

crédito entre as partes. Portanto o Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das 

Leis do Trabalho original não previa qualquer forma de pagamento de honorários de 

sucumbência somente a Súmula n. 219 do Tribunal Superior do Trabalho, e não 

eram aplicados para todos os casos, somente nos casos supramencionados. 

 

4.1.2 Honorários periciais 

 

Os honorários periciais é uma forma de contraprestação devida ao perito em 

razão do encargo cumprido em processo judicial no qual fora nomeado para atuar. 

O Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho previa que 

os honorários periciais deveriam ser suportados pela parte sucumbente na 

pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita, que em seu 

artigo 790-B dispunha o seguinte: “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento 

dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo 

se beneficiária de justiça gratuita (Incluído pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002)”. 

Dessa forma, os honorários eram suportados pela parte sucumbente na 

pretensão objeto da perícia, no entanto caso fosse beneficiária da justiça gratuita a 

União era responsável pelo pagamento do perito que cumpriu o encargo no processo 

judicial. 

 

4.1.3 Litigância de má-fé 

 

https://jus.com.br/tudo/honorarios
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Desde o nascimento do direito, na antiga Roma, a prática de penalizar o 

litigante de má fé já era realizada, litiga de má fé no processo a parte ou testemunha 

que age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando danos processuais a outra 

parte, que se utiliza de procedimentos desleais, com o objetivo de vencer a causa, ou 

até mesmo aquele que prolonga deliberadamente o andamento do processo 

delongando a causa para benefício próprio.  

No Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

não havia nenhuma disposição normativa que tratasse sistematicamente da 

responsabilidade por dano processual, ou seja, com relação ao fato de ao 

serem interrogadas intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos 

essenciais ao julgamento do caso, não existia qualquer dispositivo que autorizasse o 

juiz aplicar uma punição para aquele que cometesse tal ato na justiça do trabalho. 

Ressalta-se que todas as testemunhas eram advertidas para que não 

mentissem pois poderiam ser pressas, porém não havia nenhum dispositivo no 

corpo normativo trabalhista que versava sobre responsabilidade por dano 

processual. 

Insta ressaltar que na justiça do trabalho era aplicada a multa por litigância de 

má fé utilizando o dispositivo do Código de Processo Civil, porém multa para aquele 

que alterasse a verdade dos fatos o corpo normativo da justiça do trabalho não 

possuía. 

 

4.1.4 Arbitragem em contrato individual  

 

Muito utilizada nos dias de hoje a arbitragem é uma forma de solução do 

conflito, Donizetti (2013, p.35), ensina que: 

 
A arbitragem consiste no julgamento do litígio por terceiro imparcial, 
escolhido pelas partes. É, tal qual a jurisdição, espécie de 
heterocomposição de conflitos, que se desenvolve mediante trâmites 
mais simplificados e menos formais do que o processo jurisdicional. 
 

Verifica-se que através da arbitragem se soluciona um conflito, de forma mais 

simplificada. Ressalta-se que somente pode ser convencionada por maiores e 

capazes e com relação a direitos disponíveis, será realizada a critério das partes, o 

juiz arbitral é um particular ou uma instituição especializada. 
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A arbitragem é regulada pela Lei nº 9.307/96, o acordado através da arbitragem 

tem força de sentença e se transforma em título executivo judicial podendo ser 

normalmente executado no judiciário. 

Embora no âmbito da justiça do trabalho a arbitragem possuía somente o status 

constitucional, pois a Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 114 § 1º o 

seguinte: “que uma vez frustrada a negociação, as partes poderão eleger árbitros”, o 

Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho não previa em seu 

texto original qualquer forma de arbitragem para a solução de conflitos na justiça do 

trabalho, mesmo hoje sendo tão difundida no meio jurídico como uma forma simples 

de solucionar um conflito. 

Insta salientar que muitos estudiosos vêm a arbitragem como uma forma 

inapropriada para justiça do trabalho haja vista que a arbitragem pressupõe relação 

de igualdade entre as partes, o que não existe na seara trabalhista tendo em vista a 

desigualdade entre trabalhador e empregador. 

 

4.1.5 Processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial 

 

A previsão da CLT quanto ao ingresso de ações trabalhistas ocorria através do 

ajuizamento de uma ação onde posteriormente havia a notificação da parte contrária 

de acordo com os artigos 840 e 841 da CLT abaixo: 

 
Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a 
qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos 
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do 
reclamante ou de seu representante.  
§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, 
a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte 
o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com 
indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 
representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 
couber, o disposto no parágrafo anterior.  
§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 
couber, o disposto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017)  
§ 3o Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo 
serão julgados extintos sem resolução do mérito. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)  
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Art. 841 - Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou 
secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda 
via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo 
tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a 
primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias. 
§ 1º - A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o 
reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, 
far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que 
publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta 
ou Juízo.  
§ 2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação da 
reclamação ou na forma do parágrafo anterior. 
 

No Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

para o ajuizamento de uma ação trabalhista era necessário o autor ou ir até vara do 

trabalho e realizar sua reclamação verbal ou procurar um advogado para formular o 

pedido formalmente. 

Após o protocolo da ação a empresa era notificada a apresentar sua defesa e 

comparecer em audiência, caso houvesse um acordo entre as partes o processo 

findava no mesmo ato, do contrário, segue os trâmites do procedimento adequado, ou 

seja, era necessário o ingresso da ação em todos os casos.  

 

4.1.6 Do pedido na ação trabalhista 

 

No que tange aos pedidos estes deveriam ter liquidação, ser determinado e 

certo somente no procedimento sumaríssimo, no que se refere a suas exigências não 

haviam previsão para os outros procedimentos, seguem os respectivos dispostos do 

Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, rege: 

 

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 

Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a 

qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos 

fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do 

reclamante ou de seu representante.  

§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, 

a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte 

o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com 

indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 

representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)  

§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias 

datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 

couber, o disposto no parágrafo anterior.  
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§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias 

datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 

couber, o disposto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017)  

§ 3o Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo 

serão julgados extintos sem resolução do mérito. (Incluído pela Lei nº 

13.467, de 2017)  

 

Art. 852-B- Nas reclamações enquadradas no procedimento 
sumaríssimo: (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000) 
I - O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor 
correspondente; (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)  
II - Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta 
indicação do nome e endereço do reclamado; (Incluído pela Lei nº 
9.957, de 2000)  
III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 
quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, 
se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de 
Conciliação e Julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000)  
§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e 
II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e 
condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. (Incluído 
pela Lei nº 9.957, de 2000)  
§ 2º As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de 
endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de 
comunicação. (Incluído pela Lei nº 9.957, de 2000). 
 

Portanto para se propor uma ação trabalhista somente no procedimento 

sumaríssimo era necessário constar um pedido certo, determinado e liquidado. 

 

4.1.7 Insegurança jurídica 

 

O Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é 

uma legislação que unificou as normas existentes no Brasil prevê normas de direito 

material e processual, regras estas, que determinam os direitos e deveres do 

empregado e do empregador e define conceitos importantes para a interpretação das 

relações de trabalho. Prevê vários direitos e regras para o funcionamento do processo. 

Insta mencionar que quando não há disposição sobre determinado assunto no 

Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho há em seu texto o 

artigo 769, que rege o seguinte: “ Nos casos omissos, o direito processual comum 

será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for 

incompatível com as normas deste título”, ou seja, o dispositivo autoriza quando não 

houver disposição sobre um assunto recorrer as normas de Direito Processual Civil, 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/01/1219174-conheca-quais-sao-os-principais-direitos-do-trabalhador.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/01/1219174-conheca-quais-sao-os-principais-direitos-do-trabalhador.shtml
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653444/artigo-769-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
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há também muitas sumulas e orientações jurisprudenciais proferidas pelo tribunais e 

turmas de dissídios no corpo normativo da justiça do trabalho. 

No entanto, nunca causou nenhuma forma de dúvida quanto à aplicação de 

suas normas, até porque é bem completa está em vigor a muito tempo e não sofreu 

qualquer alteração que deixassem os aplicadores do direito confusos. 

 

4.2 Descrever os Critérios Para o Ajuizamento das Ações Trabalhistas na Lei 13.467 

de 2017- Reforma Trabalhista 

 

4.2.1 Os Honorários advocatícios sucumbenciais  

 

Com a publicação da Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista os honorários 

sucumbências passou a ser uma realidade na justiça do trabalho para todos os casos, 

com o acréscimo do artigo 791 A que dispõe o seguinte: 

 
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 
devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 
(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido 
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda 
Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída 
pelo sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará: (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)  
I - O grau de zelo do profissional; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
II - O lugar de prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)  
III - a natureza e a importância da causa; (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)  
IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários 
de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os 
honorários. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha 
obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de 
suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão 
ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado 
da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir 
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 
beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
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§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

 

Dessa forma surge a previsão dos honorários sucumbenciais, mesmo para 

aqueles beneficiários da justiça gratuita desde que não tenha obtido em juízo, ainda 

que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência que ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. 

Como ensina os doutrinadores Marques de Lima e Marques de Lima (2017 p. 

09): 

A nova Lei cria também a sucumbência recíproca, no caso de a 
procedência da ação apenas parcial. Nesse caso, se o trabalhador 
ganhar pouco na reclamação, só dará para pagar os honorários da 
sucumbência. 
Uma vez sucumbente, não haverá perdão. Até ao trabalhador 
beneficiário da justiça gratuita serão cobrados os honorários 
advocatícios do advogado da parte vencedora. E somente se não 
houver crédito desse trabalhador, mesmo em outro processo, dir-se-
á, mesmo em outro ramo da justiça, e não adquirindo ele condição 
econômicas no prazo de dois anos, é que a obrigação se extingue. 
 

Portanto institui a nova lei os honorários sucumbenciais, ainda que atue o 

advogado em causa própria, para que a parte vencida tenha o direito de receber os 

honorários sucumbenciais, cria a possibilidade também no caso de sucumbência 

recíproca, com um diferencial que mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita a parte 

perdedora terá que pagar os referidos honorários, e ainda regulamentou no sentido 

de não ocorrer a compensação, devendo o juiz julgar de acordo com o caso. 

 

4.2.2 Honorários periciais 

 

Com o advento da Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista o beneficiário da 

justiça gratuita também arcará com honorários periciais, o juízo deverá respeitar o 

limite máximo pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, poderá parcelar 

referidos honorários, porém não poderá exigir adiantamento de valores. 
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Caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos 

capazes de suportar a despesa dos honorários ainda que em outro processo, a União 

arcará pelo encargo, abaixo o dispositivo correspondente ao assunto: 

 
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda 
que beneficiária da justiça gratuita. (Redação dada pela Lei nº 13.467, 
de 2017). 
§ 1o Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar 
o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
§ 2o O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
§ 3o O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para 
realização de perícias. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
§ 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não 
tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida 
no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo 
encargo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
 

Portanto a Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista instituiu que a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na 

pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.  

 

4.2.3 Litigância de má-fé 

 

A Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista permite ao juiz condenar o litigante 

de má fé a pagar multa, segue os dispositivos da Lei:  

 
Art. 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 
como reclamante, reclamado ou interveniente. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 
Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (Incluído pela 
Lei nº 13.467, de 2017)  
I - Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
II - Alterar a verdade dos fatos; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017)  
IV - Opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
V - Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 
processo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
VI - Provocar incidente manifestamente infundado; (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017)  
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
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Art. 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante 
de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) 
e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar 
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os 
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 1o Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo 
condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na 
causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte 
contrária. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa 
poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)  
§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja 
possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento 
comum, nos próprios autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta 
Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade 
dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á 
nos mesmos autos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
 

Nota-se que poderá ocorrer a pedido de alguma parte ou de ofício pelo juízo 

que condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um 

por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, o dispositivo 

trouxe as hipóteses que poderá a parte incorrer em litigância de má-fé e ainda a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários 

advocatícios e com todas as despesas que efetuou. 

A legislação ainda inovou quando acrescentou o artigo 793-D que autoriza a 

aplicação da multa prevista no artigo 793-C da Lei à testemunha que intencionalmente 

alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. 

 

4.2.4 Arbitragem em contrato individual 

 

Na Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista há a possibilidade de ser utilizado 

a arbitragem na justiça do trabalho quando o trabalhador ganhar salário superior a 

duas vezes o limite máximo dos benefícios previdenciários, que no ano de 2018 é de 

5.531,31, abaixo o dispositivo da referida lei que regulamenta: 

 
Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração 
seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser 
pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 



 

65 

iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, 
nos termos previstos na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

 

Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas 

vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, 

desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, 

nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

 

4.2.5 Processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial 

 

A Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista admite a homologação de acordo 

extrajudicial na justiça do trabalho em petição conjunta, sendo obrigatório a 

representação das partes por advogados distintos. 

 
Art. 855-B.  O processo de homologação de acordo extrajudicial terá 
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das 
partes por advogado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
§ 1o As partes não poderão ser representadas por advogado comum. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 2o Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do 
sindicato de sua categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo 
estabelecido no § 6o do art. 477 desta Consolidação e não afasta a 
aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação. 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, 
o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário 
e proferirá sentença. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial 
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela 
especificados. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  
Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte 
ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do 
acordo. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 
 

A lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista instituiu que haverá a possibilidade 

de processo de homologação de acordo extrajudicial e terá início por petição conjunta, 

sendo obrigatória a representação das partes por advogados distintos, com a 

finalidade de proceder às homologações de acordos extrajudiciais, com 

procedimentos distintos do convencional e ainda atribuiu a Vara para a realização. 
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4.2.6 Do pedido na ação trabalhista 

 

Na Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista, o pedido deve ser formulado da 

mesma forma em todos os procedimentos (sumário, sumaríssimo e ordinário), segue 

o artigo que regulamenta: 

 
Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do 
Presidente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a 
qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos 
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do 
reclamante ou de seu representante.  
§ 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, 
a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte 
o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com 
indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 
representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)  
§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 
couber, o disposto no parágrafo anterior.  
§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias 
datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que 
couber, o disposto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017)  
§ 3o Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1o deste artigo 
serão julgados extintos sem resolução do mérito. (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017) 
 

Verifica-se que a Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista acrescentou 

contornos de maior exigência haja vista que há a obrigatoriedade de o pedido ser 

certo, determinado e com indicação de seu valor para todos os procedimentos. 

 

4.2.7 Insegurança jurídica 

 

A Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista alterou muitos artigos do Decreto-

Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a insegurança sobre 

como a reforma será interpretada por magistrados, bem como a respeito de como o 

Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar a constitucionalidade de artigos da nova 

lei, leva advogados a esperar por maior clareza antes de protocolar novas petições. 

Muitas foram as ações promovidas pelo Ministério Público do Trabalho com o 

objetivo de analisar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467 de 2017- 

Reforma Trabalhista, o que causou uma insegurança entre aos aplicadores do direito. 
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4.3 Analisar as Mudanças Ocorridas no Decreto Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) na Lei 13.467 de 2017- Reforma 

Trabalhista. 

 

No que se refere as mudanças ocorridas no Decreto-Lei nº 5452 de 1943-

Consolidação das Leis do Trabalho na Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista, que 

possam ter influenciado no ajuizamento das ações trabalhistas essas foram muitas, 

como a possibilidade de pagamento de dos honorários advocatícios e periciais mesmo 

sendo o demandante beneficiário da justiça gratuita, com o acréscimo do artigo 791-

A e alteração do artigo 790-B da Lei 13.467 de 2017. 

Outra mudança foi a introdução do artigo 793-A da Lei 13.467 de 2017que 

acrescentou a possibilidade de o juiz a requerimento de qualquer das partes ou de 

ofício aplicar multa a parte que causar dano processual a outra de modo ilegal, haja 

vista não existir dispositivo que regulamentasse tal conduta na justiça do trabalho.  

A admissão da arbitragem também foi uma mudança trazida pela lei em seu 

dispositivo 507-A da Lei 13.467 de 2017sendo uma alteração significativa pois não 

havia a possibilidade de resolver um conflito individual através da arbitragem na justiça 

do trabalho. 

A possibilidade de jurisdição voluntária para homologação de acordo 

extrajudicial a CLT não previa sua ocorrência na justiça do trabalho, pois o que ocorria 

era o ingresso com a ação e somente após a notificação da parte contrária e durante 

a audiência é que poderia ocorrer um acordo entre as partes. O acordo extrajudicial é 

realizado entre as partes e homologado na justiça do trabalho, nesse caso não há 

uma ação trabalhista onde irá ocorrer um ajuizamento da ação, posteriormente a 

notificação da parte contrária. Tudo ocorre com tratativas entre as partes fora do 

judiciário e através de advogados se pode homologar o acordado perante o juiz do 

trabalho, tal procedimento foi admitido com o artigo 855-B da Lei 13.467 de 2017. 

Outra mudança significativa foi no artigo 840 da CLT alterado pela Lei 13.467 

de 2017 a obrigatoriedade de liquidar os pedidos das ações, independente do 

procedimento a ser seguindo, os pedidos devem ser certos determinados e possuir 

seu valor. 

Com as mudanças vem também as incertezas de como atuar, de como os 

juízes vão aceitar a nova legislação o que será admitido ou não, ou seja, a incerteza 

de como será aplicada a Lei 13.467 de 2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo pode-se responder a problemática da pesquisa no 

seguinte sentido: 

 No que se refere o que influenciou para redução das ações na justiça do 

trabalho após a Lei 13.467 de 2017-Reforma Trabalhista de forma intensa foi a 

possibilidade de o trabalhador ter que arcar com despesas de sucumbência, 

honorários periciais e advocatícios da parte vencedora em caso de derrota na Justiça, 

pois esta possibilidade inibiu as demandas nas quais as chances de vitória são 

remotas. 

Outro ponto a se destacar que ocasionou a diminuição das ações trabalhistas 

foi a possibilidade do pagamento de multa por litigância de má-fé, que ocasionou uma 

insegurança no autor com relação ao ingresso da ação. 

A introdução de novos procedimentos como a arbitragem e a homologação de 

acordo direto na justiça do trabalho também contribuíram para que as ações 

trabalhistas reduzissem. 

Ademais a exigência de liquidação dos pedidos em todos os procedimentos 

dificultou o ingresso de ações tendo em vista não ser uma prática do advogado realizar 

cálculos, ou seja, a grande maioria não estavam preparados para tal procedimento. 

  A insegurança sobre como a reforma trabalhista será interpretada também 

contribuiu para a queda do fluxo de ações, pois após a publicação da lei muitas 

dúvidas surgiram de como será interpretada por magistrados, bem como a respeito 

de como o Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar a constitucionalidade de 

determinados artigos da nova lei. 

Quanto ao primeiro objetivo específico “Descrever os Critérios Para o 

Ajuizamento das Ações Trabalhistas no Decreto-Lei nº 5452 de 1943-Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT)”,  foi atingido nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 4.1.5, 4.1.6 

e 4.1.7 nos quais se explanou que a possibilidade de honorários sucumbenciais no 

Decreto-Lei nº 5452 de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estar restrita 

a alguns requisitos, quanto ao pagamento de honorário pericial para o sucumbente na 

pretensão do objeto a União é responsável para os beneficiários da justiça gratuita, 

no que se refere a multa por litigância de má-fé esta poderá ser aplicada observando 

os artigos do Código de Processo Civil, quanto a arbitragem a sua utilização está 

restrita aos casos de conflitos coletivos; no que tange aos pedidos para ajuizamento 
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de ação estes devem ser certo, determinado e líquido somente no procedimento 

sumaríssimo, quanto ao acordo extrajudicial ou judicial somente ocorre na justiça do 

trabalho após o ajuizamento da ação, no que diz respeito a insegurança jurídica na 

aplicação da CLT não havia, haja vista estar vigente a bastante tempo e ter a 

possibilidade de utilizar outras leis. 

O segundo objetivo “Descrever os critérios para o ajuizamento das ações 

trabalhistas na Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista ” foi abordado no item 4.2.1, 

4.2.2, 4.2.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 foi explicado que há a exigência de 

pagamento de honorários sucumbenciais e periciais mesmo sendo a parte beneficiária 

da justiça gratuita, que foi acrescida a lei a autorização da aplicação de multa a parte 

que causar dano processual a outra por estar litigando de má-fé; foi acrescida também 

a lei a utilização da arbitragem também nos contratos individuais; no que tange aos 

pedidos para ajuizamento de ação estes devem ser certo, determinado e líquido para 

todos os procedimentos e que o acordo extrajudicial poderá ser homologado direto na 

justiça do trabalho, abordou também que a lei trouxe com ela uma insegurança jurídica 

muito grande por parte dos aplicadores do direito. 

Já o terceiro objetivo específico “Analisar as mudanças ocorridas no Decreto 

Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para 

a Lei 13.467 de 2017- Reforma Trabalhista, contido no item 4.3,  foi possível  explicar  

as mudanças após a Reforma Trabalhista sobre o pagamento dos honorários 

sucumbenciais e periciais, a alteração consiste no fato de que antes da alteração da 

norma o beneficiário da justiça gratuita não arcava com os honorários, quanto a 

aplicação da multa por litigância de má-fé deveria ser aplicado o dispositivo do Código 

de Processo Civil por ser o decreto omisso quanto ao assunto, com a publicação da 

nova lei se tornou realidade da justiça do trabalho, a arbitragem que era autorizada 

somente nos casos de conflito coletivo também poderá ser utilizada nos conflitos 

individuais, quanto aos pedidos se tornou requisito obrigatório que seja certo, 

determinado e líquido para todos os procedimentos, uma inovação no decreto que não 

existia foi a possibilidade de acordo extrajudicial direto na justiça do trabalho, abordou-

se também que a insegurança jurídica foi enorme perante a alteração de muitos 

artigos através da Reforma Trabalhista na lei anterior. 

Após a explanação doutrinária e legislativa exposta no presente trabalho, essa 

pesquisadora se posiciona no seguinte sentido: 
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Pode-se constatar que as alterações trazidas pela reforma que interferiu na 

redução das ações assumiram um caráter diferente do direito do trabalho já existente, 

tendo em vista que introduziu um aspecto menos protetivo com relação ao 

empregado, mais leve e dinâmico para o empreendedorismo. 

O dispositivo que autoriza a cobrança de honorários sucumbenciais e periciais 

mesmo sendo a parte beneficiária da justiça gratuita impõe uma obrigatoriedade 

nunca vista em nenhum ramo do direito, causou muita polêmica e o STF deverá se 

pronunciar sobre o assunto, quanto a sua constitucionalidade. Tal dispositivo causa 

insegurança para o empregado que pretende ingressar com ação. 

A aplicação da multa por litigância de má-fé também deixou os autores 

inseguros para novos ingressos de ações. Porém uma inovação benéfica para a 

justiça do trabalho para inibir os abusos.  

Quanto a utilização da arbitragem em contratos individuais ficou restrito para 

os contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

sendo o Brasil um país com trabalhadores com renda baixa, um pequeno grupo de 

trabalhadores irá se beneficiar de tal dispositivo, porém não deixará de interferir no 

número de ajuizamento de ações, bem como, irá contribuir para que os conflitos se 

resolvam sem morosidade. Referida alteração não protege o empregado pelo fato da 

arbitragem não possuir um juiz para que observe os direitos do trabalhador e proferir 

uma decisão, porém auxilia o empresário resolver muitos conflitos. 

Já no que se refere aos requisitos dos pedidos que também afetou no número 

de ajuizamento de ações, somente interferiu no número de ajuizamento de ações 

devido as dúvidas de como realizar tal procedimento, bem como pela falta de prática, 

uma vez que os advogados estavam acostumados a não liquidar os pedidos, até 

porque não é tarefa do advogado fazer cálculos e sim do profissional contador. 

Quanto a realização de acordo extrajudicial homologado direto na justiça do 

trabalho será muito utilizada uma vez que o conflito terá fim em um lapso temporal 

curto, frente a morosidade do judiciário. 

No que se refere a insegurança jurídica foi um dos pontos determinantes para 

a redução das ações uma vez que está presente em todos os pontos abordados 

acima, o novo além de alterar, causa estranheza e muita dúvida, a lei foi muito 

polêmica, inovando de forma drástica a justiça do trabalho trazendo em alguns casos 

inovações bem distintas do que já havia sendo aplicado. 
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O fato é que embora tenha o direito do trabalho uma história de conquistas e 

seu aspecto protetivo, o direito é dinâmico,  e deve acompanhar a sociedade, a crise 

que assola o país tem influenciado muito nas novas normas, pois o empresariado 

precisa de estímulo para permanecer, e um cenário empresarial favorável e que 

possui geração de empregos, daqui um tempo se chegará à conclusão que o mais 

beneficiado foi o trabalhador com a Reforma Trabalhista, pois as mudanças também 

são necessárias, e os operadores do direito também devem inovar a cada dia. 

Com todas as alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista um novo perfil 

de advogado deverá surgir, ser mais cauteloso nas ações trabalhistas, trabalhando de 

forma técnica e didática para formular pedidos juntamente com o seu cliente, bem 

como se atentar as regras do ônus da prova para que a decisão seja a seu favor, os 

escritórios deverão se estruturar contabilmente para observar o disposto na legislação 

quanto a liquidação dos pedidos.  

Por fim ressalta-se que o presente estudo contribuiu para esclarecer aos 

aplicadores do direito quais as mudanças introduzidas pela Reforma Trabalhista que 

fez reduzir as ações trabalhistas, auxiliando para obter uma melhoria na aplicação da 

nova legislação. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL: Um Estudo de Caso  
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RESUMO  
O clima organizacional é uma ferramenta muito utilizada para tentar entender a 
situação real das organizações, através de estudos detalhados de como os 
colaboradores se sentem dentro da empresa. Isso tudo é possível através de 
pesquisas de como o clima da empresa está atualmente e para que sentido está sendo 
levado de acordo com os resultados levantados, que podem ser identificados de várias 
formas. Este artigo tem como fator principal, o estudo do conceito de clima 
organizacional, satisfação do trabalho, análise do ambiente e pesquisa de campo para 
compreensão mais a fundo do tema, para que possamos entender as causas e 
consequências, sejam positivas ou negativas, os impactos no processo produtivo, 
assim como a satisfação dos colaboradores quando tratada nesse sentido. A 
metodologia de pesquisa desse trabalho se deu através de estudos bibliográficos 
existente em grandes obras, para que se dê embasamento teórico em nossa pesquisa 
de campo, que se deu através de questionário de múltiplas escolhas, aplicados junto 
aos funcionários. As variáveis foram observadas e mostraram resultados que podem 
auxiliar no desenvolvimento de métodos que possam melhorar a relação empregador 
e empregado. 
 
Palavras-chave: Clima Organizacional. Pesquisa de Clima. Gestão do Clima. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as organizações estão passando por grandes modificações, desde 

a forma de gerenciamento de seus processos ao modo de tratamento de seus 

colaboradores, na intenção de extrair o máximo de desempenho de cada um. Para 

mostrar como essas mudanças estão ocorrendo, precisamos ir a fundo no ambiente 

organizacional, entender cada processo, cada movimento na tentativa de mostrar que 

cada gesto dentro desse ambiente determina o resultado final. 
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administração na faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, MT, 2018. E-mail: 
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maielly_lima@hotmail.com 
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Dessa forma um fator chave a ser observado é a cultura organizacional da 

empresa, que pode ser definido como as normas e leis estabelecidas, a missão e 

valores determinados e se esses fatores estão sendo correspondidos pelos 

colaboradores. Como resultado da cultura organizacional, surge o clima 

organizacional, que reflete o grau de satisfação e nível de relacionamento dos 

colaboradores, observando os valores culturais, éticos, política de recursos humanos, 

valorização profissional, ambiente de trabalho seguro, entre outros aspectos que 

podem ser observados e que influenciam esse ambiente. 

Com isso a percepção dos colaboradores é levada ao entendimento próximo 

ou exato de como a empresa vem agindo, de forma que venha a influenciá-los no dia-

a-dia, conforme descrito por Luz (2012, p.13): 

 

Outra importante palavra contida nos conceitos de clima refere-se à 
percepção que os funcionários têm sobre os diferentes aspectos da 
empresa que possam influenciá-los, positiva ou negativamente. 
Portanto, se os funcionários percebem a empresa positivamente o 
clima tende a ser bom, ao contrário, se eles percebem mal a empresa, 
o clima tende a ser ruim. 

 

 O clima organizacional é uma ferramenta muito utilizada para tentar entender 

a situação real das organizações, através de estudos detalhados de como os 

colaboradores se sentem dentro da empresa. Isso tudo é possível através de 

pesquisas de como o clima da empresa está atualmente e para que sentido está sendo 

levado de acordo com os resultados levantados, que podem ser identificados de várias 

formas, como, questionários aplicados diretamente aos colaboradores, observação, 

absenteísmo, entre outras opções que podem mostrar qual a situação do clima 

organizacional, logo então com os resultados em mãos, é mais claro o caminho em 

que a liderança deve percorrer para tentar melhorar ou manter o clima, logo que, essa 

gestão do clima se aproxima muito da gestão de pessoas, visto que são duas 

vertentes que andam quase sempre juntas.  

Para isso o estudo foi desenvolvido em um dos setores mais complexos da 

nossa economia, que se manteve nas últimas décadas entre pequenas oscilações 

crescentes e decrescentes, a construção civil, que necessita de mão de obra 

especializada e que por muitas vezes bem escassa, com isso nosso estudo de caso 

foi realizado em uma empresa que atua em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. O nome 
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da mesma terá sua razão social e nome fantasia em anônimo a pedido da empresa, 

que será representado nesse trabalho pelo nome fictício Agi Construtora. 

A empresa Agi Construtora está no mercado de construção civil há mais de 10 

anos atendendo os mais variados segmentos de mercado, conta com uma média de 

52 funcionários efetivos entre equipe de operações e montagens estruturais. Criada a 

princípio para atender clientes específicos, devido à venda somente de tanques e 

poucas estruturas metálicas. Porém, há 6 anos a empresa passou por grandes 

mudanças, dentre elas a aquisição da marca por novos sócios, que viram nela o 

potencial de crescimento, iniciando então uma nova fase na organização. 

Nesse período a empresa se reestruturou e começou a ampliar o seu mercado 

de trabalho, iniciando a fabricação de peças pré-fabricadas. A empresa investiu em 

novas tecnologias e capacitação de seus colaboradores, para que o produto chegasse 

ao cliente final com qualidade garantida. 

Atuando em todo o estado do Mato Grosso e em outros estados brasileiros, de 

pequenos a grandes clientes, teve a necessidade de ampliação em sua linha 

produtiva. Dessa forma entendendo um pouco da história e processo de crescimento 

da empresa, a problemática para esse estudo de caso, se dá através de: como os 

colaboradores tem observado o clima organizacional na empresa Agi Construtora? 

Apresentando por objetivo geral analisar como os colaboradores tem observado o 

clima organizacional na empresa Agi Construtora. 

Para tanto, de modo específico busca-se: a) aplicar a pesquisa de clima 

organizacional; b) analisar como os resultados podem influenciar o processo produtivo 

da empresa.  

O tema foi escolhido, devido ao pouco interesse demostrado pelas 

organizações em entender e melhorar seus processos através de mudanças no seu 

ambiente de trabalho, buscamos demostrar que de forma simplificada e rápida, as 

empresas podem ter em mãos uma ferramenta de grande ajuda e que o simples fato 

da aplicação, já começa a demostrar aos seus colaboradores o interesse da mesma 

de melhorar seu ambiente e que os resultados obtidos, são de fácil compreensão. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Clima Organizacional 
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O tema clima organizacional surgiu por meados dos anos 1930, e ao decorrer 

dos anos foi ganhando força e interesse das organizações e aumentando ainda mais 

em 1960. Esse tema deu a administração uma nova área de pesquisa e apoio a gestão 

de pessoas. Apesar de sempre está vinculada à cultura organizacional o tema 

abrange de forma especifica a satisfação dos funcionários através da percepção de 

satisfação dos mesmos, em apoio organizacional, segundo (EISENBERG e 

HUNTINGTON, 1986). 

O clima organizacional tem como objetivo avaliar a percepção do ambiente, 

pois através dele conseguimos perceber a satisfação das pessoas no meio onde estão 

inseridas e de como a empresa é vista, Knapik (2011, p. 21) afirma que o ambiente 

psicológico afeta o comportamento e o desenvolvimento do trabalho da organização. 

 

O clima organizacional é o ambiente psicológico que existe em um 
departamento ou empresa, é aquela condição interna percebida pelas 
pessoas e que influencia os comportamentos delas. Está ligado à 
motivação da equipe, aos aspectos internos da organização que 
conduzem diferentes níveis ou tipos de motivação e dão origem a 
comportamentos que podem ser favoráveis e benéficos ou 
desfavoráveis e prejudiciais ao trabalho.  

 

Luz (2003), identifica três palavras-chave: satisfação, percepção e cultura. A 

satisfação dos colaboradores está ligada ao clima organizacional. A percepção que 

os colaboradores têm do clima organizacional também influência positiva ou 

negativamente o clima. A cultura organizacional também influencia o clima; são faces 

de uma mesma moeda, se complementam-se.  

E propõe três tipos de climas organizacionais (idem): 

a) Bom – Colaborador se sente quase que em família, em sinergia e se vê como 

peça fundamental da organização; 

b) Razoável – Colaborador alterna momentos em que se sente importante e em 

outros momentos, não se sente importante; 

c) Ruim – Colaborador se sente apenas como mais, nesse ponto não se sente 

mais bem. 

Podemos então concluir que o clima organizacional é subjetivo, influencia a 

satisfação e o desempenho no trabalho, e se forem desfavoráveis e prejudiciais 

afetará negativamente toda organização e seus resultados.  
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2.2  Motivação 

 

As pessoas se tornaram recurso indispensáveis para uma organização, na 

administração moderna são consideradas peças chaves para o sucesso.  

A motivação é um fator intrínseco existente em cada indivíduo. Como é uma 

necessidade interna pode ser estimulada pela gestão de pessoas de uma 

organização. 

Segundo Knapik (2011, p. 134) “Motivar quer dizer “mover para ação”, mobilizar 

energia e esforços na busca da realização de determinada meta, motivação, portanto, 

é o que move uma pessoa para uma determinada ação”. Essa motivação pode vim da 

própria pessoa, mas também pode ser estimulada pela empresa de várias formas.  

Knapik (2011, p. 148) diz que estratégias para motivação de pessoas e equipes 

têm um potencial de melhoria no clima, de obtenção de resultados em produtividade 

e de redução dos custos operacionais, já que reduzem os custos com absenteísmo 

(faltas no trabalho) e turnover que em tradução livre seria a “rotatividade de 

funcionários”. 

Entende-se que compreender as necessidades de cada pessoa e reconhecer 

o seu trabalho é fundamental para mantê-la motivada e produtiva. 

 

2.3  Relacionamentos Interpessoais 

 

Os relacionamentos interpessoais devem ser observados pelas organizações 

como um meio importante e fundamental para que o clima da organizacional se 

mantenha agradável e positivo, pois a interação pessoal influencia em alto grau o 

ambiente de trabalho podendo gerar conflitos já que cada indivíduo possui uma 

personalidade. Knapik (2011, p. 76) afirma que as pessoas levam seus traços de 

personalidade para o ambiente de trabalho. 

 

As pessoas levam seus traços de personalidade para as equipes de 
trabalho, características pessoais que vão interagir com outras 
pessoas, por muitas vezes simulares ou mesmo opostas. Essa 
interação depende dessas características pessoais, que interferem no 
processo de percepção de si mesmo, dos outros e do ambiente. 
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Com isso podemos concluir que a percepção é pessoal, subjetiva, sendo 

resultado de todas as nossas experiências, e que os relacionamentos interpessoais 

sofrem interferência das nossas percepções sendo fundamental ter flexibilidade e 

maturidade emocional dentro do ambiente de trabalho. 

 

2.4 Pesquisa de Clima 

 

A pesquisa organizacional, surgiu junto ao conceito de clima organizacional, 

sendo que pesquisa de clima organizacional é uma excelente ferramenta para medir 

aspectos da organização como os níveis de motivação, desempenho, satisfação, etc.  

Segundo Rizzatti (1998) as primeiras publicações referentes a pesquisa de 

clima organizacional surgiram nos Estados unidos, no início dos anos 1960, com os 

trabalhos de Forehand e Gilmer sobre o comportamento organizacional, dentro de um 

grande movimento da administração chamado Comportamentalismo. 

Litwin e Stringer (1968) realizaram experiências em três diferentes empresas 

americanas. Os resultados dessas experiências fizeram com que o estudo de clima 

organizacional se propagar-se nas empresas. 

A pesquisa de clima é uma ação para identificar as falhas e corrigi-las. 

Conforme descrito por Luz (2012, p.37- 38)  

 

A pesquisa de clima, também conhecida como Pesquisa de Clima 
Humano, Pesquisa de Atitudes, é um trabalho cuidadoso que busca 
detectar as imperfeições existentes na relação empresa x 
empregados, com o objetivo de corrigi-las. Ela revela o grau de 
satisfação dos empregados, em um determinado momento. A 
pesquisa aponta também a tendência de comportamento dos 
empregados, como, por exemplo, a sua predisposição para apoiar ou 
rejeitar determinados projetos a serem promovidos pela empresa. 
 

Para Gasparetto (2008, p. 52) em relação à pesquisa sobre o clima 

organização, se define da seguinte forma. 

 

A pesquisa de clima organizacional tem “a função de levantar, analisar 
e interpretar a opinião, avaliação e nível de concordância dos 
colaboradores a respeito da cultura, politicas, costumes, normas e 
procedimentos já existentes e praticados ou que estão sendo 
implantados”. 
 

Robbins (2002, p.151), salienta que: 
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[...] a motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e 
persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma 
determinada meta. Portanto, como saber das expectativas dos 
colaboradores dentro da organização? São perguntas que justificam a 
realização desta pesquisa a fim de diagnosticar as principais falhas 
existentes dentro dos setores internos da organização bem como o 
grau de insatisfação no corpo de colaboradores da indústria sem 
nenhum mecanismo de registro destes dados para uma futura análise 
voltada à Gestão do Clima Organizacional. 
 

Já Chiavenato (2004 p. 06) descreve como “o estudo de indivíduos e grupos 

atuando em organizações e com a influência das organizações sobre pessoas e os 

grupos. Retrata a contínua interação entre pessoas e organizações que se influenciam 

reciprocamente. ”  

Podemos observar que ambos conceitos buscam identificar e avaliar as 

atitudes e os padrões de comportamento das pessoas, mas se divergem quando o 

foco de um passa a ser as imperfeições existentes na relação empresa x empregados 

com intenção apenas de corrigi-las. Já o outro é focado no levantamento de dados 

para análise com intuito de entender a opinião e nível de concordância de cada 

colaborador sobre a cultura organizacional da empresa para fazer melhorias se 

necessário. Acreditamos que a melhor forma para entender o clima é analisando as 

opiniões de cada pessoa sobre os atributos que influenciam e impactam o clima 

organizacional. 

Para realizar uma pesquisa de clima organizacional precisamos seguir etapas, 

uns dos passos mais importante são a definição dos atributos a serem avaliados, a 

elaboração do questionário, a aplicação da pesquisa, tabulação dos resultados e 

análises para fazer um plano de ações para melhorarias no clima. Luz (2012 p. 49) 

define onze etapas para elaboração de uma pesquisa de clima organizacional:  

 

1ª Obtenção da aprovação e do apoio da direção; 2ª Planejamento da 
pesquisa [...]; 3ª Definição das variáveis a serem pesquisadas; 4ª 
Montagem e validação dos cadernos de pesquisas [...]; 5ª 
Parametrização para tabulação das opções de respostas; 6ª 
Divulgação da Pesquisa; 7ª Aplicação e coleta de pesquisa; 8ª 
Tabulação da pesquisa; 9ª Emissão de relatórios; 10ª Divulgação dos 
resultados da pesquisa e 11ª Definição de planos de ação. 
 

Na primeira etapa deverá procurar o responsável legal da empresa para pedir 

permissão para realização da pesquisa; após isso definiremos como será feita essa 

pesquisa determinando o objetivo da pesquisa, a técnica a ser utilizada, quem 



 

80 

conduzirá a mesma e como será feita a coleta dos dados; na terceira etapa é definido 

quais atributos serão avaliados; quarta etapa escolhemos o instrumento de pesquisa 

a ser utilizado e como que será validado; quinta definimos quais parâmetros que serão 

aceitos para a tabulação dos dados; na sexta etapa divulgamos que será feita a 

pesquisa, e explicamos sua importância; sétima etapa ocorre a aplicação da pesquisa 

através do instrumento escolhido e depois coletamos este instrumento; na oitava 

etapa faremos a tabulação dos dados, através dos atributos escolhidos para 

avaliação; nona parte emitimos os relatórios, apresentando os resultados de cada 

atributo; em seguida divulgamos os resultados e enfim analisamos estes resultados 

para baseado neles elaborar  o plano de ação. 

A pesquisa de clima é feita por questionário podendo ser eletrônica ou em 

papel, as perguntas devem conter os atributos do clima organizacional a serem 

avaliados. Knapik (2011, p. 284) afirma que” o questionário deve ser claro nos 

atributos e nas orientações para preenchimento, assim como garantir a 

confidencialidade dos participantes”. 

Considera-se que a pesquisa de clima é fundamental para entendermos como 

estão os níveis de motivação, desempenho e satisfação. Identificar onde estão as 

falhas, saber dos acertos, e assim podermos fazer melhorias no clima organizacional 

corrigindo as falhas, e dando feedback dos acertos. 

 

2.5  Gestão do Clima 

 

Nas décadas de 50 e 60, com os conceitos mais apurados sobre lideranças, foi 

difundida ao clima organizacional, a gestão de clima organizacional, com a ideia de a 

pesquisa ajudaria nessa gestão. Portanto, ouvir o que pensam e o que sentem os 

colaboradores internos e que são o segundo grupo de indivíduos mais valorizados 

pelos gestores brasileiros (MATSUSHITA, 2004). 

A gestão do clima organização surge com a necessidade de um controle mais 

rigoroso em relação ao processo x pessoal, com o surgimento de estudos a respeito 

do clima organizacional a gestão cresce em paralelo, porém em alguns casos ela é 

inexistente, contrário ao clima que sempre irá existir. Segundo Marchiori (2008, p. 

209). 
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Se organização é uma instituição social, constituída de pessoas e 
definida pelos seus papéis e relacionamentos, é fundamental a 
existência de ambientes de trabalho que preservem a satisfação do 
funcionário e o respeito ao ser humano. Assim, quanto maior for o 
envolvimento do funcionário com a organização maior será o seu 
comprometimento. 
 

Nos resultados da pesquisa, uma das ferramentas mais fortes para uma boa 

gestão de clima, pode mostrar os pontos fracos e fortes da organização, onde a 

mesma pode atuar de forma a corrigir desvios, normas e procedimentos já existentes 

e praticados ou que estão sendo implantados. De acordo com Luz (1996), a pesquisa 

de clima organizacional busca identificar e avaliar as atitudes e os padrões de 

comportamento, com vistas a orientar políticas de ação e correção de problemas no 

relacionamento e no plano motivacional dos integrantes da organização. 

Foi possível entender que a eficiência da gestão do clima se dar através da 

junção de informações, mapeamento de processos e a proximidade com o cotidiano 

da organização. 

 

3 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho foi realizado através de fundamentações teóricas para que 

se fosse dado o embasamento necessário para a pesquisa realizada. De forma a 

estabelecer um padrão de abordagem, utilizamos o modelo de questionamento 

baseado nas definições de Yin (2001, p.32) de que o “estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos”, nesse caso, necessitando de a abordagem seja vista 

de forma a entender esse espaço existente de fenômenos. 

O método de pesquisa realizada para este trabalho é quantitativo, com intuito 

de mensurar os dados e analisa-los de forma prática, esclarece Fonseca (2002, p. 

20): 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 
são grandes e consideradas representativas da população, os 
resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda 
a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 
objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade 
só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 
recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A 
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pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever 
as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A 
utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 
recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

Apesar de a utilização do método qualitativo e quantitativo ter eficiência maior, 

o contexto em que a pesquisa foi realizada, não permitiu tal aplicação. 

A pesquisa foi realizada considerando uma população total de 52 funcionários 

da fábrica de pré-fabricados, considerando para à amostra um total de 46 

colaboradores, considerando uma margem de erro de apenas 5%, que foram 

escolhidos de forma aleatória, de diversos setores, desde o administrativo ao 

operacional, porém desses 46 colaboradores necessários para a pesquisa, somente 

32 responderam o questionário, o restante não quis responder por razões que não 

nos foram dadas. 

A coleta realizada na empresa, de forma visual está detalhada na tabela 1 

abaixo, com os setores específicos e quantidades de funcionários correspondentes a 

cada área. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Para aplicação da pesquisa, foram utilizadas inúmeras ferramentas de 

pesquisas, entre elas, livros e artigos científicos. Para o questionário, foram utilizadas 

Fabrica de Pré-Moldados Quantidade de colaboradores

Planejamento e cControle de Produção 5

Administrativo 4

Almoxarifado 2

Linha 01 6

Linha 02 7

Linha 03 6

Armação 12

Acabamento 6

Usina 4

Total 52

Tabela 01 - Fábrica de Pré-moldados
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perguntas com respostas fechadas, as mesmas foram divididas em graus, da seguinte 

forma:  

1. Discordo totalmente; 

2. Discordo; 

3. Nem concordo, nem discordo; 

4. Concordo; 

5. Concordo totalmente; 

A aplicação do questionário foi feita com a chamada de um a um dos 

colaboradores, dada as instruções de acordo com a necessidade de resposta de cada 

alternativa, em alguns momentos, visto a dificuldade em responder ao questionário, o 

aplicador, lia a questão de forma que em momento algum fosse demostrada interesse 

do mesmo em alienar a resposta do colaborador. Cada questionário foi tratado de 

forma anônima, onde os mesmos foram colocados de forma a não ser reconhecido 

posteriormente a quem tenha o respondido. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Após o recolhimento dos dados realizados na pesquisa, os resultados foram 

tabulados e apresentados em formas de representações em gráficos para 

compreensão visual. 

 

4.1 Aplicar a Pesquisa de Clima Organizacional  

 

4.1.1 Orgulho de trabalhar na organização 

 

Um dos mais eficientes índices para se medir o nível de satisfação do 

colaborador dentro da organização, é entender como ele enxerga a empresa e a forma 

como ele está em relação as atividades que ele desenvolve, essa visão pode ser vista 

abaixo no gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 – Orgulho de trabalhar na empresa  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 
 

4.1.2 Segurança e saúde dos colaboradores 

 

Umas das preocupações mais relevantes quando se trata de um ambiente 

organizacional, é a forma como a empresa trata cada colaborador, seja coletivamente 

ou individualmente em dois aspectos, segurança e saúde, abaixo o gráfico mostra 

como a percepção dos colaboradores está em relação a esses dois contextos, no 

gráfico 2. 

 

GRÁFICO 2 – Percepção sobre saúde e segurança 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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4.1.3 Espaço físico do setor de trabalho 

 

O espaço físico de trabalho reflete diretamente no processo produtivo e na 

qualidade de vida do colaborador, seja negativo ou positivamente, dessa forma, a 

percepção dos colaboradores se o espaço é suficiente para as atividades, é vista 

abaixo no gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 – Espaço físico do ambiente de trabalho 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.1.4 Relacionamento entre as pessoas 

 

O gráfico 4, mostra a percepção dos colaboradores em relação ao 

relacionamento entre as pessoas no ambiente de trabalho, quando questionados, se 

esse relacionamento existia, as respostas foram da seguinte forma. 

 

GRÁFICO 4 – Relacionamento entre colaboradores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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4.1.5 Diálogo dentro do ambiente para resolver conflitos 

 

O gráfico 5, mostra a percepção dos colaboradores, quando se trata do diálogo 

quando os conflitos existem. 

 

GRÁFICO 5 – Uso do diálogo para resolver conflitos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.1.6 Visão dos colaboradores sobre as lideranças 

 

A tabela 2, mostra a percepção dos colaboradores quando questionados sobre 

as lideranças. 

 

TABELA 2 – Percepção dos colaboradores sobre as lideranças 

  Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

Os líderes ajudam 
as pessoas com 
problemas 

    25% 50% 25% 

Os líderes elogiam 
quando o 
funcionário faz um 
bom trabalho 

13% 13% 25% 25% 25% 

O funcionário 
recebe orientação 
do líder para 
executar suas 
tarefas 

  13%   63% 25% 
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O líder colabora 
com a produtividade 
dos funcionários 

    25% 50% 25% 

O seu líder direto ou 
indireto lhe 
cumprimenta ou fala 
com você 

    3% 63% 34% 

O líder costuma dar 
instruções confusas 
e imprecisas 

25% 38% 38%     

O líder não lhe dá 
qualquer ocupação 

25% 63%   13%   

A líder aceita novas 
formas de o 
funcionário realizar 
as tarefas 

    25% 63% 13% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

4.2 Analisar como o resultado pode influenciar o processo produtivo da empresa 

 

A partir dos resultados colhidos, percebe-se que o clima organizacional pode 

influenciar qualquer setor dentro a empresa, desde o setor administrativo ao 

operacional.  

Para a empresa em questão que trabalha com produtividade, manter o clima 

estável de forma que os colaboradores possam perceber é fundamental, qualquer 

oscilação nesse ambiente, pode desestabilizar o processo e causar grandes prejuízos, 

tanto materiais quanto à saúde e segurança do colaborador. Com tudo as mudanças 

que poderão ser feitas a partir dos resultados, poderá ajudar na eficiência do processo 

produtivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivo do presente estudo, tem por finalidade analisar o ambiente através de 

uma PCO – Pesquisa de clima organizacional, em uma empresa localizada na cidade 

de Lucas do Rio Verde, MT. Os resultados obtidos com a pesquisa, realizada através 

de questionário, mostraram após a análise, que os setores pesquisados, mostraram-

se estáveis, porém com melhorias a serem feitas, para que se possa maximizar os 

processos de produção e o tornar mais eficiente os processos organizacionais da 

empresa. 
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Por fim buscou-se também disseminar o método de pesquisa para que a 

empresa possa ter em mãos uma ferramenta de fácil aplicação, pelo princípio básico 

de questionamento a ser utilizado, outros trabalhos poderão ser realizados 

futuramente para buscar novos resultados ou até mesmo para verificar se após à 

aplicação deste, tenha se notado alguma mudança. 
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ENDOMARKETING NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: Um Estudo de 

Caso 
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Marisa Claudia Jacometo Durante15  

 
RESUMO 
Que a maior parcela de nosso dia vivemos no trabalho, isso bem sabemos, é notório 
que desde o início da organização empresarial até hoje a gestão nas empresas 
passou por avanços imensuráveis, evoluções ou reengenharias, como resultado de 
grandes estudos. Neste trabalho, identificaremos as ferramentas do então 
endomarketing, bem como analisar tais ferramentas, a fim de contribuir tanto com o 
crescimento sustentável da instituição de ensino superior (IES), atrelado ao bem-estar 
e gestão melhorada de seu quadro colaborativo. Para que houvesse tal possibilidade, 
foi realizada revisão de literatura, conceituando marketing e o endomarketing, bem 
como a criação do termo, e sua aplicabilidade, além de dois questionários de pesquisa 
realizados em estudo de caso numa IES extraindo percepção de gestores e gestados, 
propondo outrossim melhorias e contribuições.  
 
Palavras-chave: Endomarketing. Instituição de Ensino Superior. Gestores e Gestados. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Que a competitividade nos mais diversos nichos do mercado são crescentes, 

isso sabe-se bem, mas a aplicabilidade de ferramentas para conduzir os 

colaboradores a se engajarem na função de modo que transparecem visão, missão, 

valores e princípios da organização, isso, muitas empresas deixam a desejar.  

Quando se analisa o marketing, observa-se o vasto leque de ferramentas que 

fazem as empresas venderem mais, terem seus produtos bem vistos, seu serviço bem 

lembrado. Sarquis (2009) nos apresenta que o marketing também se empenha no 

desenvolvimento de relacionamentos duradouros não apenas com clientes, 

fornecedores, mas também com funcionários.  

                                                           
13 Artigo entregue como requisito para conclusão do TCI, no 7º semestre do curso de 
Administração, Faculdade La Salle, 2018. E-mail:  
14 Artigo entregue como requisito para conclusão do TCI, no 7º semestre do curso de 
Administração, Faculdade La Salle, 2018. E-mail: srlucascruz@gmail.com 
15 Doutora em educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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Baseados nesta perspectiva apresentada por Sarquis, o presente trabalho 

analisa as ferramentas possíveis de serem aplicadas numa instituição de ensino 

superior, com a intencionalidade do endomarketing. 

Endomarketing, por sua vez, é a modalidade do marketing utilizada pelas 

empresas para envolver funcionários ao processo, de modo que se sintam 

responsáveis pelo sucesso do empreendimento, não como meros produtores, mas 

como capital humano, principal responsável e parte atuante do processo, em suma é 

o que alega (BEKIN, 2004). 

A Instituição de Ensino Superior (IES) objeto do estudo, tem sido referência no 

estado de atuação, haja vista pela necessidade de qualificação da mão-de-obra na 

região de localização, entre outros fatores. Tal IES foi agregada a uma Rede de 

Educação Global, o que nos desperta a necessidade de indagar: Como tem sido 

percebido o endomarketing na IES? Tendo por objetivo geral identificar como tem sido 

percebido o endomarketing na IES. De modo específico buscou-se: a) identificar o 

endomarketing na percepção dos gestados; b) identificar o endomarketing na 

percepção dos gestores. 

Embora aplicado em um instituição sem fins lucrativos, o presente estudo visa 

identificar ferramentas já utilizadas do endomarketing nessa faculdade, avaliar 

possíveis lacunas, passiveis da aplicação de novas ferramentas de endomarketing, 

bem como analisar tais ferramentas, a fim de contribuir tanto com o crescimento 

sustentável da IES, atrelado ao bem-estar e gestão melhorada de seu quadro 

colaborativo, quanto exemplificando à comunidade sobre caso real de que a correta 

utilização de ferramentas de endomarketing, podem contribuir para melhores relações 

empresa x empregado.   

 

2 REVISAO DE LITERATURA 

 

2.1 Marketing 

 

Do radical inglês market, ou mercado, temos a palavra marketing, na língua 

portuguesa traduziríamos como comercialização, fato é que a influência americana 

para nossa cultura nos trouxe não apenas o termo marketing, assim como ele é, mas 

também seus conceitos. 
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Segundo a Associação Americana de Marketing (AMA 1985), o marketing é 

uma função organizacional e um conjunto de processos, que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para seus clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização de seu público 

interessado. Isso só mudou em 2004, pois desde 1937 a definição era tida como algo 

que não priorizava a entrega ao cliente, dando real valor ao relacionamento, mas sim 

como algo técnico. “Marketing é o processo de planejamento e execução de conceitos, 

precificação, promoção e distribuição de bens, ideias e serviços para criar trocas que 

satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das empresas” (Associação Americana de 

Marketing, 1985). 

Conforme Sarquis (2009), podemos analisar o marketing em duas definições: 

marketing gerencial e social. No âmbito social, analisamos o papel do marketing na 

sociedade; como anteriormente citado, relacionamento com os stakeholders, no 

âmbito gerencial, temos o papel do marketing de enfatizar os processos de 

comercialização de produtos e relacionamento com o mercado; a ideia da ferramenta 

é baseada por quatro variáveis controláveis e princípios fundamentais que norteiam 

quem atua com marketing. 

 Das variáveis, produto, preço, comunicação e distribuição; nos princípios, 

temos a existência do processo de troca, a disponibilidade de informação sobre o 

mercado, incluindo clientes, concorrentes e oportunidades; além disso, o 

desenvolvimento de programas que extraiam respostas sobre produtos, a busca pelo 

mercado-alvo, a gestão baseada nas necessidades e percepção do cliente, assim 

como as necessidades das organizações, por último, dentro das fundamentais bases, 

Sarquis (2009) nos apresenta que o marketing também se empenha no 

desenvolvimento de relacionamentos duradouros não apenas com clientes, 

fornecedores, mas também com funcionários. 

Ocorre também hoje, dentro das empresas, que grande parte dos líderes e 

ocupantes de cargos de diretoria trabalham apenas com foco no resultado, pela 

pressão que lhes é imposta, sem ao menos se atentar na efetividade com que as 

tarefas precisam ser desenvolvidas.  

Em seus estudos de análise sobre as muitas funções dos executivos ingleses, 

americanos e suecos, Mintzberg (1986) já percebia algo que o tempo poderia ter 

mudado: a cultura de tais chefias, de se amontoar de tarefas, executando-as todas no 
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improviso, sem nem ao menos planejar. Não tão distante do Brasil, tal realidade 

parece ser algo que persegue a função do gestor. 

  Se não fechamos com êxito o ciclo de uma atividade, temos uma tarefa 

incompleta; se tal cultura é retransmitida para um colaborador, logo teremos liderados 

executando tarefas, a fim de obter resultados significativos, porém sem eficiência 

técnica para a execução da tarefa, além da possibilidade cabal de burlar missão, visão 

e valores da companhia, a fim de entregar o que se pede.  

Segundo Kotler (1985) o marketing envolve a identificação e a satisfação das 

necessidades humanas e sociais, desta feita, percebe-se que é viável internalizar 

ferramentas do marketing, mantendo nos colaboradores a adesão à visão, missão, 

valores e princípios de uma organização.  

Logo o endomarketing, atrelado a uma gestão de ponta a ponta, pode trazer 

iminentes melhorias e soluções para o ambiente organizacional, readequando 

culturas, aperfeiçoando relacionamentos, trazendo benefícios para toda a cadeia 

produtiva, em resumo, o endomarketing deve ser visto como uma estratégia de gestão 

decisiva e determinante para a organização, conforme (BRUM, 2005). 

 

As empresas sujeitas a maiores riscos, são aquelas que não 
conseguem monitorara seus clientes e concorrentes com cuidado... 
essas empresas assumem uma visão de negócios a curto prazo e vão 
acabar por não satisfazer acionistas, funcionários, fornecedores e 
parceiros (KOTLER, 2006, p.131). 

 

Apesar dos grandes avanços pelos quais a administração passou, muitos 

esquecem que a tal área também é uma ciência, que nossas bases funcionais estão 

atreladas a estudos, sem os quais não seria possível hoje, que tivéssemos tantos 

avanços na gestão de pessoas e processos. 

  No mercado em constante alteração, com tecnologias rotineiramente sendo 

trazidas para dentro de nosso dia, o gestor precisa estar atualizado das mudanças, a 

fim de adapta-las as necessidades organizacionais. Hoje, graças aos avanços 

tecnológicos, são feitos downsizings, reduzindo retrabalho e readaptando funções. 

Graças aos estudos e avanços, também é possível comunicar-se de forma 

inteligente com a equipe, além de respostas mais rápidas aos clientes. 

Pode-se dizer, para a atualidade que não há possibilidade de “meios-termos” 

no tocante a gestão de gente, não é benéfico ao empregador investir em cursos de 

capacitação profissional e formação continuada, se por exemplo desalinhado à tal 
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benefício a remuneração do profissional está abaixo da média para função ou falta 

manutenção do clima organizacional, desta forma, sem as ferramentas para uma 

gestão de ponta-a-ponta, estamos treinando o funcionário para a concorrência. 

 

2.1.1 Endomarketing 

 

 O termo Endomarketing, surgiu em 1975, idealizado por Saul Bekin, no tempo 

em que o mesmo era gerente de uma Indústria de produtos de higiene pessoal, 

quando notou que alguns colaboradores não possuíam informações claras e 

suficientes sobre os reais objetivos da empresa. 

 

Endo vem do grego, significa: em; para dentro; dentro de; uma criação 
pioneira, brasileira, fruto de minha necessidade pessoal e profissional, 
de definir uma nova área de ação e investigação. Mas do que um nome 
ou uma marca, Endomarketing é um conceito, uma postura, uma 
atitude e um comportamento, um instrumental que corresponde uma 
nova abordagem para o mercado. Há um contexto crescente de 
mudança nas empresas (BEKIN, 2004, p 6). 

 
 

 De acordo com Bekin (2004), o endomarketing tem como objetivo compartilhar 

o conhecimento entre todos os membros da empresa, a organização através deste 

compartilhamento visa antes de tudo a valorização e a satisfação de seus clientes 

internos, e de um modo geral favorece toda a cadeia, inclusive o cliente externo.  

 O endomarketing como função trabalha de forma efetiva e clara os talentos e 

valores de cada colaborador, em meio aos processos dentro de uma organização. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse Trabalho de Curso foi desenvolvido dentro da unidade de uma Instituição 

de Ensino Superior de Lucas do Rio Verde, caracterizado como pesquisa descritiva, 

utilizando como ferramenta para coleta de dados 02 questionários distintos para 

colaboradores e alguns gestores da IES.  

A pesquisa amostral, partiu da população de colabores da IES, ao todo 40 

questionários enviados entre plataforma Google Forms, e entrevista pessoal, sendo 

destes 32 respondidos, inclusive 05 gestores de diferentes áreas. Este total, 

representa cerca de 40% do quadro colaborativo, áreas operacionais, técnicas, de 
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apoio administrativo, zeladoria, e que estão na faculdade em horário integral ou 

apenas noturno, exceto professores e diretores. 

 Os questionários foram desenvolvidos com o objetivo de cruzar dados entre a 

percepção do colaborador sobre a gestão desempenhada pelos seus líderes, e a 

informação repassada por gestores sobre as ferramentas de gestão adotadas pela 

faculdade e sua aplicabilidade no dia a dia da empresa, reitera-se que os dados em 

gráficos, não contemplam gestores no percentual, mas os demais colaboradores. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa com análise indutiva. A caracterização 

dos sujeitos foi obtida por meio do questionário e apresentadas nos gráficos 01, 02, 

03 e 04. 

 

GRÁFICO 1 – Faixa etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O maior percentual dos colaboradores está entre as faixas etárias de 23 a 30 

anos, 44%, e 31 a 40 anos, representada por 28% da amostra. 

 

GRÁFICO 2 - Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Baseada na segunda questão, do questionário, nota-se certo equilibro no 

quadro funcional da faculdade, que além de equipara bem entre homens e mulheres 

seu quadro, ainda conta com funcionários PNE’s (Portadores de Necessidades 

Especiais), na figura 02, a composição é de 56% mulheres e 44% homens. 

 

GRÁFICO 3 - Escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

É interessante notar que a instituição oportuniza a comunidade onde está 

inserida. Viu-se que inclusive que na percepção dos colaboradores a faculdade os 

incentiva a capacitar-se, como mostra o gráfico acima, referindo- se ao nível de 

escolaridade dos entrevistados, se destacando uma parcela amostral de 44% 

cursando ensino superior. 

 

GRÁFICO 4 – Tempo na empresa  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 Não apenas a fidelização dos clientes se torna importante em uma organização, 

mas também a conquista de seus colaboradores, reduzindo a rotatividade. No caso 

analisado, o gráfico ilustrativo 04 mostras que 32% da amostra entrevistada estão na 
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IES há quase 01 ano, seguido de pessoas até dois anos na empresa, representando 

20% dos entrevistados. A faculdade abriu novas contratações, haja vista a ampliação 

da unidade, criando assim, novos postos de trabalho. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Endomarketing na Percepção dos Gestados 

  

É de fácil compreensão que as ferramentas e ideia de endomarketing parecem 

ser adotadas apenas para empresas com ideia de lucro, porém analisando os estudos 

e livros relacionados ao tema, atrelado ao Balanced Scorecard da faculdade em 

questão, entendemos como aplicável a IES. 

As ferramentas da que embora já utilizadas pela gestão convencional das 

empresas, quando atreladas ao método de endomarketing, agrega também a 

intencionalidade da empresa de obter êxito no tocante a serviços de qualidade, 

reconhecimento da marca e de vanguarda frente à concorrência, isso através da 

manutenção de um clima organizacional agradável, colaboradores satisfeitos, bem 

informados sobre a empresa e seus produtos e serviços, sentindo-se responsáveis 

pelo sucesso empresarial.  

 No decorrer da pesquisa, notou-se que os colaboradores percebem como 

positivas as ferramentas que trabalham a valorização da pessoa humana, isto, porque 

100% dos entrevistados ressaltam positivas tais ferramentas, brindes aniversariantes, 

reuniões gerais, e-mails informativos, já aplicadas pela faculdade. 

Quando indagado aos colaboradores se os gestores praticam a avaliação de 

desempenho individual de suas competências na função, 88% respondeu que sim, 

confirmando que há esse diálogo entre gestor e colaborador, os outros 12% 

responderam que não existe um feedback, ou nunca houve.  

Quando indagados para que comentassem com o aplicador do questionário 

sobre como o processo de avaliação de desempenho ocorre, a resposta é que tal 

método de avaliação não segue regras, e é feito em dialogo quinzenal, de forma 

coletiva.  

Com intervalos de 02 perguntas, os gestados voltam a ser indagados sobre 

análise de desempenho e incentivo profissional e embora as respostas, sofram 

alteração de 4% apenas, como ilustra o gráfico 5: 
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GRÁFICO 5 – Avaliação de desempenho 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Embora respostas concisas, com baixa oscilação, na observação feita na 

aplicação do questionário, o número de entrevistados que tecem comentários 

contrários ao que responderam foi maior, de que não há feedback pessoal, ou 

acompanhamento de resultados. 

Diante da questão que indaga o colaborador como um dos protagonistas pelo 

sucesso da empresa pesquisada, o gráfico relacionado mostra que 88% das pessoas 

sentem-se responsáveis pelas conquistas alcançadas pela instituição, conforme 

gráfico 06: 

 

GRÁFICO 6 – Sucesso da empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Assinalaram não como resposta 12% da amostra, justificando em sua 

percepção, que seu pouco tempo de empregado, não era suficiente para que 

houvesse tal contribuição. 

Em suma, os funcionários reconhecem que a faculdade os incentiva a 

participarem de campanhas, doações, além disso, no ato da contratação lhes é 
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repassado visão, missão, valores e princípios da IES; quando ainda indagados sobre 

o conhecimento sobre as novidades e lançamentos da unidade, funcionários dos 

período diurno percebem como positiva e informativa as reuniões de segunda-feira 

com a diretoria da organização, na mesma pergunta para os colaboradores do período 

noturno, as informações são obtidas como um cliente da faculdade, através de murais, 

redes sociais, e-mail, ou através dos colegas de trabalho. 

 

4.2 Endomarketing na Percepção dos Gestores 

  

Questionário para gestores foi distinto do questionário “colaboradores”, 

conforme anexo deste trabalho, e visou coletar percepção dos gestores sobre 

desempenho de sua gestão de equipe e o que os levou a atuar no cargo atual.  

Sobre a chegada até o posto de gestor, na percepção dos líderes, a faculdade 

possui cultura de ascender os profissionais que já fazem parte da equipe, e estes 

foram oportunizados principalmente por possui conhecimento do processo.  

Ainda na pesquisa aplicada via formulário Google Forms com auxilio presencial 

dos aplicadores, os gestores relatam ser livres para aplicar ferramentas de melhoria 

quaisquer, desde que não fuja dos princípios da faculdade, neste ponto apenas 01 

gestor lembrou das ferramentas aplicadas não apenas priorizando processos, mas 

pessoas, já em uma seguinte pergunta quando indagados se diálogos coletivos fazem 

parte dessas ferramentas, o resultado foi unanime. 

Dois dos gestores entrevistados afirmam fazer reuniões, apenas 01 deles 

relatou feedback como uma ferramenta utilizada, e muitos deles assinalaram e-mail 

como ferramenta para comunicar aos colaboradores sobre as novidades da IES, outro 

ainda relatou que os colegas são um meio de espalhar tal novidades. 

Baseados em vertentes das coletas de dados, temos a percepção dos 

colaboradores sobre a gestão e as ferramentas utilizadas pelo seu gestor, ainda a 

percepção dos gestores sobre como chegaram ao cargo de chefia, porque estão até 

hoje nessa função, se conhecem e aplicam ferramentas para manutenção do clima 

entre os gestados, e ainda se possuem conhecimento sobre a intencionalidade de 

endomarketing.  

Para os gestores, 06 das 10 perguntas foram discursivas, dando margem para 

que eles expressassem sua percepção, além da maioria deles, terem sido estimulados 

pessoalmente comentar sobre o conteúdo das perguntas. 
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Embora apenas 01 dos 04 gestores soubesse sobre a intenção real do 

endomarketing, todos eles conhecem as ferramentas para uma boa gestão, seja por 

um conhecimento empírico, ou por formação acadêmica. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para termos a percepção de um grupo de colaboradores sobre determinado 

assunto, embora não haja conhecimento técnico sobre, não se faz necessário o uso 

de linguagem técnica, basta exemplificar com as práticas do cotidiano, de modo que 

consigamos extrair a informação necessária sobre a ausência, deficiência na pratica 

ou simplesmente a não apatia empresarial no que concerne à aplicação deste 

conteúdo na empresa. 

De outro modo, aos Gestores, compreende-se que se houve a chegada até a 

função atual, é prova de que habilidades, competências, necessidades da empresa, 

ou outros motivos os levaram até tal cargo. Extrair a percepção de tais, sobre 

conhecimento e aplicabilidade das ferramentas, em suma é algo que requer maior 

tempo, e dedicação, o que nos levaria a continuidade do tema proposto neste Trabalho 

de Curso, ou até mesmo o aprofundamento do estudo de caso. 

Em suma, percebeu-se que aos gestores, em sua maioria embora não 

possuam conhecimento técnico sobre Endomarketing, reconhecem que a IES dispõe 

em sua estrutura de estratégias eficazes para uma gestão de ponta, e que as reuniões 

em si e os mimos parecem bastar por si, porém ao ouvir os gestados, através de 

questionário e observação, a análise nos leva a compreender que a aplicação 

continuada, do gestor com seu liderado, não ocorre. 

O fato de se ter as ferramentas disponíveis, como brindes, comemorações, 

reuniões coletivas, pastorais entre outros, não isenta o gestor de aprofundar 

acompanhamento individual com seus gestados, isto é, análise periódica de 

desempenho individual, entre outras ferramentas que fazem com que o gestado sinta-

se à vontade para falar de suas necessidades, consequentemente sentindo-se 

valorizado, a ponto de transparecer isso aos clientes. 

Percebeu-se ainda que sobre processos, há alinhamento entre setores, 

treinamento aos gestados para melhor utilização de ferramentas de trabalho, e tudo 

isto é louvável, porém se faz necessário investimento em treinamento de gestão de 
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pessoas, para que os lideres adquiram competências e habilidades para melhor gerir 

sua equipe. 
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GESTÃO DE PESSOAS X GESTÃO DA TECNOLOGIA 

 

Gabriel Balhone de Mendonça16 

 

RESUMO 
Este documento tem por objetivo demonstrar e esclarecer a relação entre pessoas e 
o uso da tecnologia nas empresas. No atual cenário mundial a tecnologia se faz 
presente em todos os setores, processos e decisões; o grande problema que se 
encontra é quando precisam aliar a gestão dessas tecnologias com a gestão das 
pessoas, sendo esta a maior dificuldade encontrada pelos Gestores de Tecnologia da 
Informação hoje. Oriundo de uma inquietação criada durante as aulas de gestão de 
pessoas; todo o conteúdo presente neste documento tem embasamento teórico obtido 
em aulas e palestras associado com um embasamento prático trazido por 
profissionais e seu cotidiano em uma empresa do ramo de agronegócio. Nota-se uma 
grande dificuldade nas corporações de aliar os dois métodos de gestão, mas em 
contrapartida a importância dada aos dois é de suma relevância, assim, visando esta 
dificuldade traremos uma reflexão sobre o problema e quais suas possíveis soluções. 
 
Palavras-chave: Pessoas. Tecnologia. Gestão. Corporações. Gestores. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da tecnologia está presente nos nossos dias com mais ênfase desde o 

século XVIII, uma parte dos historiadores e sociólogos consideram que a tecnologia 

só começou a ter real importância no meio social a partir da Revolução Industrial, 

quando a mão de obra humana começou a ser trocada pela maquino fatura. Mas esse 

histórico pode ser datado muito anteriormente, podendo ser considerada como o 

primeiro avanço tecnológico significativo a criação do espelho em 1291.  

Se tomarmos por base a Revolução Industrial, vamos trabalhar com dois 

“saltos” significativos para o meio tecnológico, um na Inglaterra por volta de 1840 com 

a Revolução Industrial e outro por volta de 1937 na Alemanha com a Segunda Guerra 

Mundial. O século XVIII foi para o campo tecnológico o que o século das luzes foi para 

a filosofia, arte e literatura; com a criação das máquinas à vapor, as indústrias 

passaram a investir grande parte de seus capitais em novos projetos para aumentar 
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a sua produtividade. Podemos citar por exemplo o tear criado por Cartwright, que 

aumentou de maneira exponencial a velocidade de produção da indústria têxtil. 

Nos primeiros anos da Revolução Industrial o que se viu foi um abandono quase 

que completo do trabalhador. As fábricas do período estavam em condições precárias, 

eram ambientes com péssima iluminação, abafados e sujos; a remuneração ganha 

pelo empregado era baixíssima, o que em alguns casos chegou até mesmo ser 

insuficiente para remunerar as dezoito ou mais horas trabalhadas diariamente. Além 

de toda a situação vivida no cotidiano de labor, os funcionários estavam ainda sem 

nenhum auxilio, não havia férias, décimo terceiro salário, auxilio doença ou descanso 

semanal. 

Avançando um pouco mais na história chegamos aos anos que aconteceram 

um dos maiores genocídios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler 

começou seu projeto de ascensão ao poder por volta de 1934. Com sua prisão em 

1924 ele lança seu livro o que faz com que o desgosto da população alemã da época 

começasse a tomar forma, deste modo tem início o Nazismo. Mas com a tecnologia 

que havia no período a guerra que se instaurou nos anos subsequentes seria 

estendida por pelo menos mais quinze anos, assim sendo, se fez necessário que fosse 

investido em novas possibilidades bélicas e na medicina, desta forma tem início uma 

“corrida armamentista”, onde o que conseguisse criar ou reinventar os equipamentos 

teria a maior possibilidade de vitória nas batalhas em prol de suas ambições. 

Com os altos investimentos em todos os campos pensando na guerra, tivemos 

grandiosos saltos tecnológicos. Um bom exemplo disso são os radares, que foram 

criados nesse período com o único objetivo de acompanhar a chegada de misseis e 

prevenir ataques; mas o que aconteceu nos anos vindouros foi uma utilização e 

evolução em massa do equipamento, e hoje ele se tornou algo simples, que carros 

vem equipados de fábrica ou compramos em uma loja de acessórios na esquina de 

casa.  

A partir deste ponto as evoluções se tornaram diárias e constantes, tão rápidas 

que ficou difícil de acompanha-las. Rapidamente as corporações agregaram grande 

potencial tecnológico aos seus negócios e a produção em massa se tornou o foco. 

Assim, a tecnologia começou a ocupar o lugar que antes pertencia a um trabalhador, 

e este teve que se especializar não para entender o processo, mas para entender a 

máquina que realiza o processo. 
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No ritmo que as coisas aconteceram, o cuidado com os empregados foi deixado 

de lado por certos períodos e todo o foco foi dado a tecnologia, em outras ocasiões o 

inverso ocorreu, mas o que não foi feito de forma rápida foi a conciliação entre esses 

dois. O que faltou entender é que tecnologia e pessoas andam lado a lado, e a gestão 

de ambas em um mesmo contexto é essencial e extremamente necessária para o 

fluxo bom, agradável e rentável do negócio. 

O estudo a seguir foi realizado com o objetivo de sanar essa necessidade que 

os gestores têm em associar tecnologia a pessoas, uma deficiência que se tornou uma 

das maiores falhas em especial no âmbito da Tecnologia da Informação. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 

Segundo a Teoria Clássica da Administração elaborada por Fayol, o 

empregado era simplesmente uma peça da máquina a qual ele operava, do qual eram 

aproveitadas as forças físicas e mentais em prol da instituição empresarial. Mas assim 

como a tecnologia, os modelos de gestão de pessoal estão em constantes 

transformações ao longo dos tempos, evoluindo conforme as práticas inerentes a eles. 

Emergida como uma ação de oposição à Teoria Clássica da Administração, a 

Escola de Relações Humanas manifestou-se na década de XX e teve como principal 

proposta estabelecer uma maior humanização nas instituições fazendo com que o 

elemento humano aparecesse com mais ênfase e importância no cenário empresarial, 

que passou a ver o capital humano como o mais precioso de uma empresa. Sendo 

assim, a satisfação no trabalho, a interação entre as pessoas individualmente ou em 

grupo, bem como a motivação, à tomada de decisão e ao estudo de perfis ganharam 

destaque, o que fez com que o setor de RH substituísse a ideia de Homo economicus 

pelo Homo social, tendo por assim papel essencial na relação patrão/empregado.  

 

2.2 Gestão da Tecnologia da Informação 

 

O mundo tecnológico evoluiu muito nos últimos 20 anos, isso é uma verdade 

incontestável. Se permearmos os anos outrora da humanidade é possível abrangi 

desde a criação da eletricidade, por Tales de Mileto em 700 a.C., que aliado ao tratado 
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sobre eletricidades em 1873 que possibilitou a criação dos equipamentos de 

comunicação, gerando a percepção de que as máquinas poderiam imitar o poder da 

mente.  

Uma das mais importantes e maiores invenções da Tecnologia da Informação 

diz respeito a prensa para impressão topográfica de autoria de Johann Gutenberg, 

que após anos de experiências, em 1445 ele conseguiu imprimir a bíblia com 1282 

páginas escritas em latim. Mas foi a partir do século XX, com o avanço da eletrônica 

que se popularizou o armazenamento e o processamento eletrônico das informações, 

o que causou um salto de qualidade nas informações disponíveis, aumentando em 

muito a qualidade das decisões corporativas. 

A partir do século XXI, com a popularização dos computadores e da internet, 

causou a mudança mais significativa para o setor tecnológico, permitindo que os 

benefícios da informação chegassem à grande parte das pessoas, o que ocasionou 

uma mudança significativa no comportamento e no consumo da população, mudando 

a economia mundial. 

Mas todo esse aparato tecnológico precisava de alguém para gerencia-lo de 

forma efetiva, em prol das organizações, e foi onde surgiu o profissional de Tecnologia 

da Informação. Em sua essência inicial ele era responsável por comandar máquinas 

eletrônicas e gerar dados para a instituição, mas com o passar dos dias esse 

profissional teve que fazer mudanças em seu esquema de trabalho, uma vez que foi 

verificado a necessidade de alguém que entendesse o comportamento humano 

envolvido no processo da máquina e entregasse não somente dados, mas 

informações completas e detalhadas e dessa forma surgiu o profissional Gestor de 

Tecnologia da Informação, trazendo novas perspectivas e entendendo não somente 

de tecnologia, mas compreendendo o recursos humanos e todos os processos de 

negócio para gerenciar a tecnologia aliando ela ao capital humano e possibilitando 

uma alta rentabilidade forma proativa. 

Deste modo o presente referencial teórico serviu como base para o 

desenvolvimento e estruturação da temática da gestão de pessoas em contraponto 

com a gestão da tecnologia no meio corporativo. Para Fisher e Fleury (1998), gestão 

de pessoas é definida como um conjunto de políticas e práticas de uma organização 

com o propósito de orientação do comportamento individual e as relações 

interpessoais no ambiente de trabalho. Ainda segundo Fischer (2002) o mundo está 

em processo de globalização, principalmente se observamos os aspectos 
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econômicos, tecnológicos e das comunicações, que tem causado várias mudanças 

na gestão administrativa e pessoal das empresas. 

Ao decorrer das mudanças as grandes corporações tendem a estar atentas às 

novas estratégias que hão de surgir, a fim de uma gestão completa com ampla 

participação e envolvimento. Nesse sentido verifica-se a existência de dois tipos de 

tecnologias presente dentro das empresas, as tecnologias sociais e a propriamente 

dita tecnologia material. Tornatzky e Fleischer (1990) caracteriza o termo “Tecnologia 

Social” ao modo e os impactos causados ou gerados com a implementação de novas 

tecnologias sobre a mão-de-obra, podendo exigir mudanças técnicas ou alterar o perfil 

necessário por um mais capacitado, afinal, é quase improvável pensarmos em alguma 

inovação tecnológica e esta não causar nenhum efeito. Tecnologia material entende-

se que são equipamentos, ferramentas, produtos (hardware) e/ou técnicas de trabalho 

especiais utilizadas na produção. 

E foi na década de 90 quando os computadores começaram a se tornar mais 

atrativos, úteis e rápidos para os usuários. Logo empresas perceberam que o uso dos 

mesmos poderia alavancar a lucratividade do negócio como um todo, e com toda essa 

tecnologia entrando nas empresas começou a surgir problemas na usabilidade desta 

pelo fato de ser muito recente. Para casos de problemas em computadores é normal 

chamar algum técnico ou especialista para a resolução do mesmo, porém isso poderia 

demorar bastante tempo caso este fosse de uma magnitude maior, então algumas 

empresas começaram a aderir a um setor de tecnologia, tudo para melhorar, 

potencializar, e agilizar as tarefas do negócio. Segundo Stábile (2006, p.5)  

 
Inicialmente, o departamento de TI era subordinado à área de 
controladoria da empresa. Em 1997, com o início de uma nova gestão 
e com a necessidade de ter a TI como forte aliada nos negócios, o 
departamento foi desvinculado passando a atuar com maior autonomia 
e destaque. Neste momento, o departamento passou a contar com 
orçamento próprio e iniciou investimentos na formação de uma equipe 
capacitada de profissionais, assim como também na aquisição de 
hardware e software. Atualmente o departamento responde 
diretamente à direção da empresa e está no mesmo nível dos demais 
departamentos. 

 

Quanto mais a tecnologia avançava, mais os empresários queriam usa-las para 

potencializar seus negócios,  e com os problemas frequentes pela nova tecnologia 

implantada a melhor saída era a criação de um setor de tecnologia na empresa, que 

não traz um lucro direto para a mesma, é um setor de suporte para os processos 
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primários desta (processo que a corporação realiza para obtenção de um produto final, 

causando valor direto a ela), ou seja, tem como objetivo manter e melhorar os 

processos primários. Com a criação de um setor de TI, vem a contratação de 

funcionários especializados na área, mas para que tudo funcione corretamente deve-

se fazer a gestão de pessoas, para que cada funcionário atinja seu melhor 

desempenho dentro da empresa. Segundo Miranda (2009, p.116) 

 

Atualmente a então Gestão de Pessoas tem por objetivo governar os 

comportamentos internos e potencializar o capital humano, no intuito 

de inserir ou manter uma mão de obra qualificada no mercado. Devido 

aos avanços tecnológicos e as mudanças rápidas na sociedade, a 

utilização dessa ferramenta passou a ser indispensável na busca de 

talentos para as organizações. 

 

A realidade do setor de tecnologia da informação hoje já está bem diferente do 

que era no começo. Anteriormente ele tinha só como servir com um suporte para os 

processos primários da empresa, mas hoje em dia o setor de TI também é importante 

na tomada de decisões, pois podem usar aplicativos que monitoram o rendimento de 

qualquer funcionário e de qualquer atividade desempenhada pela empresa. Para Silva 

(2013, p.17) 

 

A fronteira entre as áreas de negócios e as de tecnologia de 

informação vai deixando de existir à medida que as tecnologias 

avançam, fazendo com que o interesse pelo êxito no uso e condução 

da TI nas empresas seja assunto e objetivo comuns entre os gestores 

de negócios e os da TI. Esta situação projeta a atuação do gestor de 

TI para além das fronteiras de sua própria área de responsabilidade 

tradicional, requerendo novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

de liderança, que vão além das questões técnicas e gerenciais.  
 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para alcançarmos os objetivos propostos, utilizamos da literatura dispostas 

sobre o tema no acervo bibliotecário da Faculdade La Salle unidade de Lucas do Rio 

Verde. Além destes, nos embasamos em artigos escritos em língua estrangeira 

(inglês), artigos e TCC (Tese de Conclusão de Curso) escritos em língua nativa 

(português). Além de embasamento teórico, foi essencial o embasamento prático 

acerca do tema, e para obtermos tal conhecimento utilizamos de questionários que 

foram enviados a instituições renomadas na região além de vivenciarmos na prática 
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como esse setor funciona atualmente dentro de uma instituição de sucesso e 

presenciarmos suas dificuldades e como atuam para sanar esses obstáculos que 

aparecem no decorrer do dia. Com todo esse conhecimento disposto e analisado de 

vários ângulos, lugares e pessoas, chegamos a uma solução para o problema que 

pode ser aplicada em qualquer instituição que possua o setor de TI e até mesmo nas 

que não possuem tal departamento. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As instituições empresariais são essencialmente dependentes do 

comportamento de seu funcionário, uma vez que dependendo de como este atende o 

cliente, toma decisões e gerem o negócio a empresa evoluirá ou decrescerá. Para 

entender tamanha dependência e as necessidades de boas atitudes das corporações 

para com seus funcionários, é essencial compreender como surgiu o departamento 

de pessoas, uma vez que este é o grande intermediador entre os interesses do 

funcionário para com os interesses da empresa. 

 

4.1 Recursos Humanos 

 

O setor de RH (como é conhecido nas empresas) é muito novo no meio 

empresarial, sua origem permeia o século XX. Sua criação aconteceu por conta do 

impacto que a Revolução Industrial causou na relação empregado e empregador; no 

princípio seu nome era Relações Industrias e visava em essencial estabelecer um 

consenso monetário entre as partes. As organizações necessitavam de um 

intermediador para trazer soluções aos seus conflitos, e o RH foi o grande 

intermediador entre o capital e o trabalho. 

Posteriormente o setor sofreu uma grande transformação, o que originou o 

nome Recursos Humanos, nesta etapa já não se tratava simplesmente de intermediar 

desentendimentos e reduzir conflitos, mas administrar as pessoas segundo as leis 

trabalhista que existiam no período. O tempo não parou, as empresas continuaram a 

se expandir e as dificuldades de se gerenciar as pessoas continuou a crescer e o RH 

tornou a expandir seus horizontes e começou a ver as pessoas como o recurso 

essencial para as instituições empresariais, mas ela sofria de uma falha, o setor ainda 

via o capital humano como um recurso produtivo que as empresas usavam para atingir 
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seus objetivos. Com os conceitos globalizantes e as tendências competitivas de 

mercado se notou uma mudança no setor, o mesmo deixou de administrar as pessoas 

ou administrar os recursos humanos e passou a administrar com as pessoas, tratando 

o capital humano como um agente ativo e extremamente criativo, considerando 

sobretudo as habilidades mentais e não simplesmente das capacidades manuais, 

físicas e artesanais, vendo o ser humano como um fator constituinte de 

competitividade no mercado, assim como a tecnologia. 

Mas esse histórico de conflitos tem origem muito antes, o início dos conflitos 

pode ser datado em um período anterior na história, assim vamos permear esses anos 

e entender como aconteceu a real criação dos conflitos empresariais, e como eles 

foram abordados dentro destes. 

 

4.2 Revolução Industrial 

 

Em meados do século XVIII foram notórias as mudanças ocorridas. Com um 

capitalismo recentemente reafirmado e se consolidando, as indústrias encontraram 

modos de se adaptar e crescer ainda mais, e a Revolução Industrial iniciada na 

Inglaterra foi a maior responsável pelas mudanças que aconteceram nas cidades e 

fábricas do período. A produção até então era realizada de forma artesanal e exigia 

um grande conhecimento das técnicas envolvidas por parte de quem produzia os itens 

que eram comercializados. 

Mas a mecanização da produção que ocorreu foi de suma importância, 

transformou tanto o modo de viver e pensar das pessoas que o período ganhou a 

intitulação de “Revolução”. Para alguns historiadores esse nome atribuído ao período 

é questionável uma vez que caracterizado como revolução foram os períodos em que 

houve uma profunda mudança nas instituições políticas, economia, cultura e na moral 

da população em um período de tempo que pode ser determinado com precisão e não 

é muito extenso, o que não ocorre com a “Revolução Industrial”, esta por sua vez foi 

um período em que não se pode determinar sua data de início com precisão e o seus 

acontecimentos não podem ser reduzidos a um espaço de tempo curto; o que fez com 

que esse período fosse realmente classificado como revolucionário foram as 

mudanças que ele provocou no estrutura das cidades, na logística, e nos meios de 

produção (sua mudança mais significativa).  
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Tudo mencionado até aqui parece se aproximar da perfeição no quesito 

evolução, mas olhando para a outra face desta “moeda” encontramos o capital 

humano. As industrias existentes no período em questão estavam emergindo de uma 

estrutura que pode ser classificada como arcaica já que era artesanal e imergindo em 

um modo de produção totalmente reformulado e que aumentou a escala de produção 

em um nível exponencial. A introdução das máquinas nos ambientes de produção foi 

revolucionário e criou uma imensa necessidade de uma mão de obra sem restrições; 

essa por sua vez foi fácil de encontrar, os centros urbanos sofriam com o inchaço 

populacional, e junto com ele veio a miséria; era fácil encontrar no período pessoas 

sofrendo de fome e pedintes de esmola enquanto andava nas ruas, e foi essa miséria 

crescente que obrigou o funcionário a se sujeitar a todos os tipos de exploração.  

Os ambientes nas fábricas era extremamente improprio, havia a presença de 

todos os tipos de roedores e insetos, como ratos, ratazanas e baratas, além disso as 

condições de higiene eram precárias e a alimentação quase que insuficiente para um 

ser humano que trabalhava acima das oito horas que temos hoje. Segundo relatos, as 

horas de trabalho se aproximavam das quinze horas diárias e, contudo, o trabalho 

infantil foi amplamente utilizado em uma escala inimaginável para qualquer sociedade 

nos séculos posteriores. William Cobbett (1824), faz a seguinte declaração sobre o 

período: 

 

Os primeiros dias de setembro foram muito quentes. Os jornais 

noticiavam que homens e cavalos caiam mortos nos campos de 

produção agrícola. Ainda assim a temperatura nunca passava de 29°C 

durante a parte mais quente do dia. Qual era então a situação das 

pobres crianças que estavam condenadas a trabalhar quatorze horas 

por dia, em uma temperatura média de 28°C? Pode algum homem, 

com um coração em seu peito, e uma língua em sua boca, não se 

habilitar a amaldiçoar um sistema que produz tamanha escravidão e 

crueldade?  
 

O jornal Ashton Chronicle entrevistou John Birley em maio de 1849, o qual 

declara que vivenciava uma carga horária que extrapola a racionalidade e os limites 

humanos: 

Nosso período regular de trabalho ia das cinco da manhã até as nove 

ou dez da noite. No sábado, até as onze, às vezes meia-noite, e então 

éramos mandados para a limpeza das máquinas no domingo. Não 

havia tempo disponível para o café da manhã e não se podia sentar 

para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós 

íamos para o moinho às cinco da manhã e trabalhávamos até as oito 

ou nove horas quando vinha o nosso café, que consistia de flocos de 
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aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de aveia tudo 

amontoado em duas vasilhas. Acompanhando o bolo de aveia vinha o 

leite. Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para 

o trabalho sem que pudéssemos nem ao menos nos sentar para a 

refeição. 
 

E ainda analisando as declarações dos médicos, fica evidente entender o 

porquê elas são perturbadoras no que diz respeito à dignidade humana. Os acidentes 

nas fábricas eram constantemente presenciados e em sua maioria ocorriam com 

crianças, chegando a decapitar e até mesmo matar o trabalhador, sem mencionar as 

condições básicas para realizar o labor diário com dignidade. Em entrevista a respeito 

da saúde do trabalhador no setor têxtil, o Dr. Ward (1919, s/p) declara: 

 

Eu tive frequentes oportunidades de ver pessoas saindo das fábricas 

e ocasionalmente as atendi como pacientes. No último verão eu visitei 

três fábricas de algodão com o Dr. Clough, da cidade de Preston, e 

com o sr. Barker, de Manchester e nós não pudemos ficar mais do que 

dez minutos na fábrica sem arfar (ficar sem ar) para respirar. Como é 

possível para aquelas pessoas que ficam lá por doze ou quinze horas 

aguentar essa situação? Se levarmos em conta a alta temperatura e 

também a contaminação do ar; é alguma coisa que me surpreende: 

como os trabalhadores aguentam o confinamento por tanto tempo. 
 

A pergunta que se faz em geral é porque eles suportaram toda essa situação 

trabalhando em locais onde o ser humano era considerado com menos valor do que 

uma máquina? A resposta acaba sendo simples de se entender, eles não tinham 

opção. Com a aceleração da industrialização e o crescimento demasiadamente rápido 

da concentração de capital configuraram e asseguraram o monopólio das riquezas; 

as cidades não cheiravam mais a cavalo, um cheiro que derivava das carroças que 

estavam constantemente circulando no meio das cidades, com a industrialização e a 

urbanização elas cheiravam agora a fumaça e óleo. O crescimento das cidades foi 

rápido demais para que o progresso acompanhasse, e desse modo elas cresceram 

desorganizadamente e uma parcela da população começou a enfrentar fome, e a 

miséria se instaurou. A população não tinha muitas opções a não ser suportar a 

exploração que os detentores das riquezas realizavam, ou estes suportavam, ou 

morriam de fome em algum beco abandonado a própria sorte. É obvio que isso gerou 

descontentamento na população, segundo Thompson (1987, p.25) em uma praça na 

cidade de Manchester as vésperas de uma greve, um oficial fiandeiro disse: 
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Os trabalhadores, em geral, formam um grupo de homens inofensivos, 

modestos e bem informados, embora eu desconheça a maneira como 

se informam. São dóceis e afáveis, se não os molestarem muito, mas 

isso não surpreende, quando consideramos que eles são treinados 

para trabalhar desde os seis anos de idade, das seis da manhã até as 

oito ou nove da noite. Ponha um dos que advogam a obediência ao 

mestre numa avenida de acesso a uma fábrica, um pouco antes das 

cinco da manhã, para que se observe a aparência esquálida das 

crianças e de seus pais, arrancados tão cedo de suas camas, não 

importa o tempo que faça. Deixe-o examinar a miserável porção de 

comida, normalmente uma sopa aguada de aveia e bolo, também de 

aveia, um pouco de sal e, às vezes, completada com um pouco de 

leite, além de algumas batatas, um pouco de bacon ou gordura, para 

o jantar. Um mecânico londrino comeria isso? Permanecem fechados 

em salas onde o calor é maior do que nos dias mais quentes do último 

verão, até a noite (se atrasarem alguns minutos, um quarto da jornada 

é descontado), sem intervalos, exceto os quarenta e cinco minutos 

para o jantar: se comem alguma outra coisa durante o dia, têm de fazê-

lo sem parar de trabalhar. O escravo negro das Índias Ocidentais, 

mesmo trabalhando sob um sol tórrido, tem provavelmente uma brisa 

suave que às vezes o refresca, um pedaço de terra e tempo para 

cultivá-lo. O escravo fiandeiro inglês não desfruta de céu aberto e das 

brisas. Enclausurado em fábricas de oito andares, ele não tem 

descanso até as máquinas pararem, e então retorna à sua casa, a fim 

de se recuperar para o dia seguinte. Não há espaço para gozar da 

companhia da família: todos eles também estão fatigados e exaustos. 

Esse não é um quadro exagerado: ele é literalmente verdadeiro. 

 

Fica visível que o descontentamento estava incrustado em meio a população, 

uma população trabalhadora descontente resulta em uma classe trabalhadora que 

não traz o devido lucro que a empresa pode alcançar e que ele pode alcançar quando 

está em seu total potencial de produção, e é aqui que surge o primeiro conceito da 

gestão de pessoas, empregado infeliz é um trabalhador que não produz com cem por 

cento de seu potencial. 

Mas seria ilusório pensar que os conflitos foram resolvidos nesse período, 

mesmo com todos os processos de reivindicações de direitos dos trabalhadores como 

o Ludismo (considerado uma das primeiras revoltas dos operários contra os avanços 

tecnológicos, que substituíam homens por máquinas) ou o Cartismo (que reivindicava 

os direitos, mas organizadamente através de uma associação de operários). E então 

podemos avançar alguns anos e analisar um segundo período histórico, onde mais 

uma vez o ser humano não foi respeitado, sem mencionar as demais atrocidades 

cometidas durantes os anos pertencentes aos acontecimentos, com atos cometidos 

nos mais diversos níveis de crueldade, com as mais diversas finalidades possíveis. 
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4.3 Segunda Guerra Mundial 

 

Durante toda a história, a humanidade foi permeada por guerras ou conflitos 

intermináveis originados pelos mais diversos motivos, como ódio, indiferença ou 

divergência de ideias. E querendo ou não foram nesses períodos em que tivemos as 

maiores evoluções da humanidade no âmbito cientifico, bélico, tecnológico e 

medicinal. A roda é um exemplo claro de como as guerras podem trazer “progresso” 

para as sociedades, a roda com raios é citada em documentos que datam de 1500a.C. 

na antiga Mesopotâmia, região hoje que fica localizada a Turquia com a finalidade 

única de ser usada em carros de guerras, a partir deste ponto ela sofreu modificações 

para chegar ao atual padrão que temos, favorecendo todos os setores em que ela foi 

usada. 

E dessa forma chegamos ao século XX. Em 1924 houve a prisão de uma das 

pessoas que seria o responsável por iniciar os conflitos dos anos de 1939 a 1945; 

Adolf Hitler escreveu um livro enquanto estava preso, livro que foi responsável por 

incitar a população alemã a aderir aos seus ideais. A Alemanha estava em declínio 

exponencial, havia as dívidas deixadas pela primeira guerra mundial (1914 - 1918), a 

indústria estava defasada, a população estava passando fome e constantemente 

aconteciam manifestações contra o governo. A proposta de Hitler em seu livro era a 

solução, e o apoio foi instantâneo. Em 1937 ele ascendeu ao poder, e virou o Führer 

(que em alemão significa "condutor”, "líder" ou "chefe". Deriva do verbo führen “para 

conduzir”. Embora a palavra permaneça comum no alemão, está tradicionalmente 

associada a Adolf Hitler, que a usou para se designar líder da Alemanha Nazista). 

Seus ideais eram bons, mas sua execução foi através do genocídio e perseguição, 

para ele o problema da Alemanha estava nos judeus que dominavam o setor 

econômico do país e ele justificou todas as mortes que cometeu com essa alegação; 

suas ações e invasões a outras nações causaram o início da guerra. 

Foram 29 países lutando por seus ideais, e a chave para essa guerra foi o 

avanço, quem conseguia evoluir as armas ou criar novas armas estava na frente. Uma 

evolução, um simples avanço tecnológico poderia significar uma vitória em uma 

batalha. Para evoluir foi essencial que houvesse investimentos no campo cientifico, o 

que mais uma vez ocasionou evoluções nos mais diversos setores. 
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Na medicina uma evolução foi a contenção de infecções que era uma das 

maiores causas da morte dos soldados, em geral os médicos continham o 

sangramento e após isso o paciente ficava a mercê da própria sorte, mas esse cenário 

mudou quando Alexander Fleming acidentalmente descobriu a penicilina. 

No campo energético tivemos a criação da bomba atômica, um equipamento 

altamente destrutivo, mas que no fim serviu como uma das maiores fontes de energia 

usadas no mundo devido ao seu alto potencial energético. 

E uma das mais significativas invenções aconteceu no campo tecnológico, a 

criação do computador. No início sua estrutura era bem diferente, eles ocupavam um 

espaço de cerca de 270 m² sem muito esforço e seu uso era exclusivo para 

direcionamentos balísticos, atualmente isso foi reduzido a pequenos aparelhos que 

carregamos no bolso e com um poder de processamento muito superior. Mas para 

evoluir dessa forma era necessário ter mão de obra, e mais uma vez a gestão de 

pessoas é usada, não do modo como deveria, mas acontece subjetivamente.  

Por volta de 1933 os alemães instalaram campos de concentração em todas as 

cidades alemãs que tinham certa importância, mas esses eram os primeiros campos 

de concentração e sua localização era basicamente em porões de edifícios ou em 

fábricas e em sua grande maioria foram usados por pouco tempo e logo se 

extinguiram. Em 1942 esse cenário foi mais uma vez alterado, e o caminho que a 

Segunda Guerra Mundial estava tomando obrigou a Alemanha a rever a finalidade 

dos campos de concentração. 

Em seu plano de defesa a Alemanha precisava expandir seu exército de uma 

forma nunca vista antes e ainda produzir armamento tão rápido quanto, a questão era 

como isso seria feito? Adolf Hitler buscou a solução para o problema nos prisioneiros 

de guerra, e é assim que os campos de concentração começam a ter um importante 

papel na guerra que se seguia. Ao decorrer dos anos de guerra foram enviados aos 

campos milhões de judeus e prisioneiros de guerra das cidades ocupadas, os alemães 

tiraram dos prisioneiros o maior proveito possível para em seguida extermina-los, a 

mão de obra forçada começava a ser usada sem nenhum escrúpulo para a produção 

armamentista e nas indústrias que usaram de forma branda esse capital humano 

escravo. A finalidade dos campos de concentração não havia mudado, mas agora a 

morte seria causada em essencial pelo esgotamento físico, sendo submetidos a 

brutalidade em um nível irracional. A tortura foi muito usada nesses “campos de 

trabalho”, e os prisioneiros eram submetidos a cargas horarias de trabalho que 
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poderiam extrapolar facilmente as onze horas diárias, a alimentação fornecida era 

insuficiente para saciar as necessidades de todos os que estavam alojados nesses 

ambientes e a consequência de uma má alimentação e moradia era doenças, essas 

foram responsáveis por elevar em muito o nível de mortalidade entre os prisioneiros, 

inanição, frio e infecções se tornaram comuns nos dias daqueles prisioneiros, sem 

deixar de citar as mortes por fuzilamento que ocorriam diariamente e as dezenas em 

paredões pelo pelotão de fuzilamento. 

Em Auschwitz a atitude tomada pelos alemães foi um pouco diferente. Quando 

os prisioneiros chegavam já eram selecionados os que eram fortes o suficientes para 

trabalhar e a esses era concedido alguns meses a mais de vida para os que tivessem 

sorte de sobreviver por tanto tempo trabalhando em sistema escravo, aos demais 

(crianças, velhos e doentes) tinham o destino selado, sendo enviados a uma das 

quatro câmaras de gás de Auschwitz que podiam receber milhares de pessoas ao 

mesmo tempo; com o intuito de evitar o pânico era informado aos prisioneiros que eles 

iriam receber um tratamento desinfetante, após se despirem e largarem seus 

pertences ao lado de fora adentravam a câmara de gás e de lá saiam carregados para 

buracos onde eram enterrados coletivamente sem nenhum cuidado. 

A indústria alemã usou essa mão de obra de uma forma incrível, o governo 

tinha a finalidade armamentista, mas as indústrias tinham como objetivo aumentar seu 

capital, e ela expandiu suas fronteiras de uma forma surpreendente no período do 

nazismo, e os números provam isso, ao fim da guerra a indústria alemã possuía um 

patrimônio 17 vezes maior ao que possuía em 1939. O regime nazista perdera a 

guerra, mas a indústria se beneficiou brandamente desta. Todo o uso de mão de obra 

“escrava” foi extremamente importante para o crescimento do capital das industrias 

durante os anos de guerra. A produção nacional cresceu 102%, sem mencionar a 

renda nacional que dobrou e o capital industrial que cresceu cerca de 146%, um 

verdadeiro “milagre” econômico. Mas tudo isso custou muito caro para os 

trabalhadores que foram usados. 

Os nazistas submeteram milhões de pessoas ao trabalho escravo, em 

essencial esse grupo era composto por judeus aprisionados durante a guerra. Assim 

que os alemães invadiram a Polônia em setembro de 1939 os judeus foram 

convocados para realizar reparos nas estradas e quaisquer danos causados pela 

Guerra, algum tempo depois esse tipo de convocação se tornou obrigatório para 

judeus com mais de 14 anos e menos de 60 ou judias com mais de 12 anos. Em maio 
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de 1942, três anos antes do fim da guerra a poderosa I.G. Farben ( abreviatura 

de Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG "Grupo de Interesses da Indústria de 

Tintas SA", companhia fundada em 1925 por aglomeração de um conjunto das 

maiores companhias químicas, mas que já trabalhavam em conjunto desde a Primeira 

Guerra Mundial) instalou uma unidade nas proximidades de Auschwitz, isso se deve 

ao fato de ela estar buscando mão de obra barata, o que poderia ser encontrado em 

um campo de concentração, judeus e presos de guerra se encontravam lá e foram 

cedidos para trabalhar nos mais desgastantes sistemas de gestão. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica fácil ver que independente do período trabalhado a humanidade sempre 

buscou a evolução, mesmo que para alcançar essa evolução se usou de crueldade, 

perseguição e maus tratos. A partir do fim do século XX a face industrial começou a 

mudar e se tornou essencial que as empresas se preocupem com seus funcionários 

além de toda a estrutura necessária para este desenvolver seus trabalhos diários. 

Uma empresa depende de pessoas para funcionar, independentemente do nível de 

automação presente em sua estrutura ela necessita de seus funcionários para obter 

lucro e progredir, então é essencial que o trabalhador exerça atividades cotidianas em 

prol da empresa, para que ela alcance seus objetivos. 

Uma empresa que proporciona ao funcionário um ambiente com todas as 

tecnologias necessárias para ele exercer seu labor, com inovações sociais, políticas, 

culturais e econômicas além de incentivar que o mesmo se desenvolva 

intelectualmente fornecendo capacitação, investindo em educação e principalmente 

no desenvolvimento profissional terá em seu corpo pessoas que trabalham com o 

coração e “inteligência” ao invés de usarem músculos e serem movidos por um 

sentimento de obrigação diário. Nesse contexto encontramos dois atores do sistema 

de gestão, os proprietários das empresas e os funcionários, de um lado os “donos” 

buscam a sobrevivência, o crescimento, a produtividade, redução de custos, 

qualidade, participação no mercado e aumento dos clientes, e do outro lado temos os 

funcionários que esperam receber bons salários, melhores benefícios, segurança no 

trabalho, satisfação, respeito, e oportunidade de crescimento. 

Uma boa gestão de pessoas traz enormes recompensas para a empresa, um 

bom exemplo disso é a Magazine Luiza sendo uma das líderes do varejo brasileiro 



 

116 

conta com um quadro de funcionários com cerca de 24 mil colaboradores em três 

escritórios, possuindo 9 centros de distribuição além de 744 lojas distribuídas em 16 

estados brasileiros. São números que surpreendem, mas mesmo com toda essa 

estrutura ela foi eleita por 16 anos consecutivos como um dos melhores lugares para 

se trabalhar no Brasil. Em entrevista, Telma Rodrigues, diretora de gestão de pessoas 

da empresa disse que o “segredo” está em uma gestão eficiente do capital humano. 

Segundo Telma (2014) desde a fundação a empresa vê a necessidade de inovar, 

renovar e principalmente valorizar as pessoas tendo sua gestão de pessoas toda 

baseada na valorização do ser humano.  

Deste modo fica visível entender o que uma boa gestão de pessoas traz de 

benefícios para o negócio, e no ramo da tecnologia não é nada diferente. Um dos 

maiores problemas dos gestores da tecnologia da informação é gerir pessoas em 

paralelo com as tecnologias e é neste ponto que surge o maior erro que esses 

profissionais cometem, quando tratam o capital humano da mesma forma como trata 

o tecnológico vendo o homem como algo que precisa produzir na mesma intensidade 

e frequência que uma máquina, esquecendo-se que este sofre interferências do meio 

em que vive, e que suas emoções são os principais responsáveis pelo seu 

desempenho. Empresas que possuem o setor de Tecnologia da Informação (T.I.) em 

sua estrutura são empresas extremamente dependentes de tecnologia para funcionar, 

caso contrário não haveria um setor exclusivo para este fim, e se o ser humano é o 

“coração” do negócio as tecnologias são os “membros” desse corpo empresarial. 

Deste modo, o gestor de T.I. não pode de forma alguma ficar preso somente ao seu 

setor, ele precisa entender todos os ramos que a empresa possui, não necessitando 

saber com máxima profundidade acerca de tudo, mas buscando entender o essencial 

para cada processo funcionar, e para fazer isso ele precisa gerir o capital humano de 

forma responsável e adequada, pois ele está com o encargo de cuidar da parte mais 

crítica da empresa que é a tecnologia, e se a empresa possui um setor tecnológico 

falho, onde os integrantes dessa estrutura não estão capacitados e plenamente 

satisfeitos com o ambiente e a empresa temos uma empresa que não flui, que fica 

presa a uma única estrutura não evoluindo e alcançando novos patamares. 
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RESUMO 
Toda empresa quer alcançar suas metas e objetivos, e para que isso ocorra é 
necessário saber localizar onde estão seus defeitos, para com eles, poder transforma-
los em sucesso. Muitas Industrias têm dificuldades em identificar os gargalos 
existentes em sua linha de produção. A falta de conhecimento ou informação de um 
determinado gargalo, pode trazer certos problemas a empresa, como redução da 
capacidade de produção, atraso na entrega do produto para o consumidor e entre 
vários outros fatores. Sendo assim, essa pesquisa foi realizada em um Laticínio, 
localizada no município de Lucas do Rio Verde, onde o objetivo principal é encontrar 
os gargalos instalados no setor da produção do produto Queijo Mussarela. A princípio 
o maior gargalo estaria no tanque de armazenagem da matéria-prima, no entanto, 
após o estudo, constatou-se que está em outro processo. Para identificação do 
mesmo, foi analisado as etapas do processo de fabricação do produto, o sistema de 
produção e por fim foi identificado o gargalo. 
 
Palavras-Chave: Gargalos. Produção. Processo. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa foi realizada na indústria Laticínios Lago Verde, conhecida 

como Lovara, a qual atua no processo produtivo de beneficiamento do leite. A 

Cooperativa Cooperlucas que arrendada pela Lactivict, conta atualmente com 30 

colaboradores, sendo estes divididos entre os setores administrativo e operacional. 

Os proprietários da mesma, vieram do estado do Rio Grande do Sul, com o intuito de 

criar na região mato-grossense uma bacia leiteira. Porém, com as dificuldades 

encontradas, acabaram optando apenas pelo processo de beneficiamento do leite, 

sendo que a matéria prima precisa vir das cidades vizinhas, pois na cidade há apenas 

três produtores que fazem a entrega do leite. O setor lácteo é caracterizado pela 

variedade de produtos e de linhas de produção, sendo considerado como produto 

lácteo "o produto obtido mediante qualquer elaboração do leite que pode conter 

aditivos alimentícios e ingredientes funcionalmente necessários para sua elaboração” 

(BRASIL, 2005, online). 

           Na indústria são produzidos cinco tipos de produtos. Que são eles: Bebida 

láctea, queijo coalho, ricota, leite pasteurizado e a Mussarela, que é o produto com a 

maior saída. Para que aconteça a fabricação desses produtos, é preciso passar por 

vários processos até chegar à sua forma final. 
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Segundo Araújo (2009, p. 234) “gargalo é qualquer recurso cuja capacidade é 

inferior à demanda e, se ele não for solucionado, comprometerá os planos de 

produção da organização”. Á princípio o gargalo da fábrica estaria no tanque de 

armazenamento. Através da suposição, procurou-se avaliar se realmente é esse o 

gargalo que está afetando a produção da Mussarela (produto escolhido para análise) 

ou se existe mais gargalos que não foram identificados. Por meio desse 

questionamento objetivou-se analisar o processo produtivo do queijo Mussarela para 

identificar os gargalos instalados nos setores da produção. Tendo por objetivos 

específicos analisar as etapas do processo, trazendo o fluxograma do produto, 

entender o sistema de produção mostrando o layout da fábrica e observar se através 

dessa análise podemos melhorar o fluxo e aumentar a produtividade. 

A identificação de um gargalo é de suma importância para uma organização, 

pois pode ser considerado um diferencial competitivo, visando reverter problemas 

encontrados dentro do processo de produção, podendo assim obter-se melhores 

resultados. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Sistema de Produção 

 

Nos dias de hoje o maior desafio da produção é conseguir fabricar produtos de 

qualidade que atendam as expectativas dos clientes a um baixo custo e no menor 

prazo possível, e ainda assim conseguir obter maior lucratividade. Um grande desafio 

para os gestores, pois em tempos onde as tecnologias empregadas nos processos os 

tornam cada vez mais eficazes, vê-se necessário estar sempre se adequando as 

novas tecnologias para competir de igual para igual com concorrência. 

Segundo Gonzalez (2008), o Sistema de Produção é um conjunto de atividades 

e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços a partir 

do uso de recursos (inputs) para mudar o estado ou condição de algo para produzir 

saídas/resultados (outputs). Para atingir seus objetivos, os sistemas produtivos devem 

exercer uma série de funções operacionais, desempenhadas por pessoas, que vão 

desde o projeto dos produtos, até o controle dos estoques, recrutamento e 
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treinamento de funcionários, aplicação dos recursos financeiros, distribuição dos 

produtos etc. De forma geral, essas funções podem ser agrupadas em três funções 

básicas: Finanças, Produção e Marketing. O sucesso de um sistema produtivo 

depende da forma como essas três funções se relacionam (TUBINO, 2009). 

A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo 

agroindustrial brasileiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2017) no ano correspondente foram captados 24,12 bilhões de litros 

de leite, 4,1% a mais que em 2016, para se ter uma ideia entre os meses de outubro 

a dezembro de 2017 foram captados pelos laticínios brasileiros 6,44 bilhões de litros, 

3,2% a mais que no mesmo período de 2016.  

Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuário (EMBRAPA) (2017), 

mostram que existem cerca de 135 mil produtores de leite no Brasil, eles entregam 

uma média de até 550 litros por dia para as indústrias lácteas, parte deste leite vai 

para a fabricação de queijo Mussarela que em 2017 superou um milhão de toneladas, 

uma alta de 2% se comparado com a produção do ano anterior. 

 

2.2 Gargalos de Produção 

 

Para que se possa produzir com qualidade e eficiência é necessário que se 

conheça todo processo produtivo, e fatores que possam impedir o desempenho da 

mesma, um desses fatores são chamados gargalos, ou seja, problemas que 

atrapalham de alguma forma que o processo ocorra em sua capacidade produtiva total 

ou planejada pelos gestores do processo.   

Segundo Almeida; et al (2009), as empresas muitas vezes estão sujeitas a 

enfrentar problemas que não foram previstos anteriormente e que podem limitar o 

desempenho das operações no processo produtivo e por consequência disso, 

comprometer a eficiência e eficácia do mesmo. Esses problemas podem ser desde 

falhas no atendimento dos pedidos dos clientes, na fabricação do produto, na 

aquisição de matéria prima, na embalagem, no armazenamento entre outros, ou seja, 

em todo o ciclo de vida do produto. 

Na indústria de laticínios, objeto deste estudo, tais desafios também estão 

presentes, já que a cadeia leiteira é dinâmica e fatores como mudanças climáticas, 
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tecnologia e sazonalidade, influenciam diretamente no sistema produtivo e no 

surgimento de gargalos a serem enfrentados pelos gestores (HERCULANO; ALVES, 

2014). 

As restrições (ou gargalos) podem ser físicas ou políticas. Uma restrição física 

engloba mercado, máquinas, materiais, fornecedores, projeto, pedido ou pessoas, e 

ocorre quando a capacidade do recurso é menor que sua demanda, e uma restrição 

política envolve procedimentos e normas que restringem a empresa de aumentar seus 

lucros (CASTRO; et al, 2008). 

 

2.2.1 Etapas para identificação de gargalos 

 

Para os gestores é importante que se conheça todo processo produtivo, desde 

o início até a entrega ao cliente, pois diante disso fica mais fácil identificar o que pode 

estar causando o gargalo e assim focar seus esforços nessa etapa do processo.  

Segundo Cox III e Spencer (2008), o gerenciamento dos gargalos cria um 

argumento para a desordem existente na produção, e a abordagem é o entendimento 

das cinco etapas. Os cinco passos para identificar os gargalos são: 

 a) 1º passo: identificar o gargalo; 

 b) 2º passo: decidir como estudar o gargalo;  

 c) 3º passo: comandar tudo à decisão acima;  

 d) 4º passo: aumentar a capacidade do gargalo;  

 e) 5º passo: se o gargalo for resolvido, voltar ao início, mas não deixar que a falta de 

acompanhamento dos gestores e encarregados crie um gargalo. 

Muitas vezes, parece que no mesmo processo existem vários gargalos, ou 

parece que eles mudam de lugar. Sendo assim, a causa disso pode ser a má 

distribuição ou o volume dos lotes. No entanto, toda linha de produção tem 

normalmente só um gargalo, e este, se normaliza se a produção é gerenciada, 

focalizando o gerenciamento do gargalo. 

Corrêa; et al (2001) ressaltam que muitos gargalos acontecem em operações 

envolvendo máquinas que consomem muito tempo para preparação. Neste caso é 

preciso usar trocas rápidas e trabalhar com lotes maiores. Portanto, se uma hora é 

economizada na preparação, não é uma hora ganha no recurso em particular, mas 
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uma hora ganha em todo o sistema produtivo. É o gargalo que determina o resultado 

final de todo o sistema. 

Para Davis; et al (2008, p.550) “Uma vez que o gargalo é o componente mais 

lento do processo, ele fixa o ritmo do sistema – como uma batida de tambor fixa o 

ritmo da marcha para a banda”. Para os autores, o gargalo faz com que todo o sistema 

trabalhe no seu ritmo. 

 

O gerenciamento dos gargalos é uma abordagem que planeja e 
controla a produção. Os gerentes de produção precisam entender que 
o gargalo determina a saída do sistema de produção como um todo. 
Muitas vezes, por falta de conhecimento dos gestores, são aplicados 
esforços em setores ou processos não gargalo que 
consequentemente prejudicam a empresa, pois aumenta o consumo 
de matérias-primas e criando estoques intermediários que aumenta o 
custo da empresa (COX III e SPENCER, 2008 p. 63). 

  

Segundo Tubino (2009), uma hora que se perde no processo é uma perdida 

em todo o sistema produtivo: como os gargalos não possuem tempos ociosos, caso 

aconteça algum problema com estes recursos, a perda de produção refletirá em todo 

o sistema, reduzindo o fluxo e consequentemente a produção final. 

  

2.2.2 A importância da identificação dos gargalos 

 

A identificação dos gargalos no processo produtivo é de suma importância, pois 

somente através da identificação do mesmo será possível adotar ações para organizar 

o fluxo de forma que todo processo ocorra de forma efetiva sem perdas ou atrasos, 

aumentando assim a produtividade e lucratividade da empresa.  

Em um processo produtivo segundo Pessoa (2000), o gargalo é a etapa com 

menor capacidade produtiva e que impede a empresa de atender plenamente a 

demanda por seus produtos. Por outro lado, a existência de níveis excessivos de 

capacidade produtiva em algumas etapas não-gargalos em relação à etapa gargalo, 

resultam em investimentos ociosos, que influenciam negativamente o desempenho da 

empresa. Assim, aumentar a capacidade produtiva da etapa gargalo e/ou 

redimensionar os investimentos ociosos nas etapas não-gargalos, podem constituir 

decisões estratégicas capazes de promover um maior retorno sobre o investimento. 
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Para Almeida; et al (2009) conseguir identificar e analisar os gargalos que 

existem nos processos produtivos é essencial, pois gera muitos impactos sobre a 

rentabilidade da empresa. Conseguir identificar de forma correta, e saber quais são 

as ações sobre os gargalos a fim de superar ou minimizar os efeitos prejudiciais 

dessas restrições, são fundamentais para a tomada de decisão com relação a otimizar 

capacidade produtiva da empresa e consequente melhorar a rentabilidade. Medir a 

diferença entre o ideal e o que está sendo alcançado de fato pela fábrica é uma das 

atividades que auxilia no diagnóstico de anormalidades no processo produtivo, 

facilitando na determinação das devidas correções a serem realizadas.  

 

2.3 Produtos 

 

Para Seleme (2006) produto é tudo aquilo que é produzido; resultado ou 

rendimento do trabalho físico ou intelectual, resultado útil do trabalho. Do latim 

productus, chama-se produto àquilo que tenha sido alvo de fabrico (isto é, que tenha 

sido fabricado ou produzido). Esta definição do termo é bastante abrangente e permite 

que objetos muito diversos se englobem dentro do conceito genérico de produto. 

Na empresa são produzidos cinco tipos de produtos, sendo eles: Bebida Láctea 

de duas variedades (sabores) diferentes, queijo Mussarela, queijo coalho, ricota e 

Leite pasteurizado. Dentre esses, o produto escolhido para o estudo é o queijo 

Mussarela, por ser o produto mais comercializado na empresa atualmente. 

Fluxogramas são formas de representar, por meio de símbolos gráficos, a 

sequência dos passos de um trabalho para facilitar sua análise. Um fluxograma é um 

recurso visual utilizado pelos gerentes de produção para analisar sistemas produtivos, 

buscando identificar oportunidades de melhorar a eficiência dos processos 

(PEINADO; GRAEML, 2007). 

O fluxograma ou diagrama de fluxo, é a mostra visual de um passo a passo de 

ações que envolvem um determinado processo. Isto é, um fluxograma consiste em 

representar graficamente, situações, fatos, movimentos e relações de todo tipo a partir 

de símbolos. 

 

3 METODOLOGIA 
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O estudo limitou-se ao setor de produção da indústria Laticínio Lago Verde. 

Situada na Avenida Brasil, nº 738-E, Bairro Rio Verde. É uma Sociedade Empresarial 

Limitada de Lucas Do Rio Verde – MT, no extremo Norte do estado de Mato Grosso, 

a 334 km da capital de Cuiabá. Fundada em 25/11/2011.Sua atividade principal 

é Fabricação De Laticínios.  

Trata-se de um estudo de caso no setor produtivo, enriquecido com pesquisas 

bibliográficas, tendo como base teorias e obras sobre o tema. Para Marconi e Lakatos 

(2010, p. 205) “[...] examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. Diante disso, 

através das bibliografias, dos dados coletados na indústria e auxilio dos colaboradores 

foi possível desenvolver este trabalho.  

O método se concretizou através da identificação de um possível gargalo 

dentro do processo produtivo e focando na oportunidade de aumentar a produção, 

gerenciando melhor os gargalos. Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 174) “a 

observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas sobre os quais os 

indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”. [...] os 

estudos exploratórios têm como objetivo proporcionar ao pesquisador maior 

familiaridade com o problema.  

O procedimento técnico adotado foi o de pesquisa e ação, no qual os 

colaboradores foram envolvidos para a solução do problema.  

Para a coleta de dados foi dividido em três etapas. Na primeira fase foram 

realizadas visitas técnicas, para conhecer as etapas do processo produtivo. Na 

segunda fase, foi feito uma visita a todos os setores que estão envolvidos na 

produção, sendo o setor da garantia da qualidade e o setor administrativo. Á terceira 

fase concretizou-se em uma entrevista com o gerente de produção. “O observador 

integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações” (MARCONI e LAKATOS, 

2010, p. 177).  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise das Etapas do Processo Produtivo 
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A empresa estudada conta com uma capacidade produtiva atual de 40.000 mil 

litros de leite por semana (segunda-feira a sábado). Sendo desse total, 9.000 mil litros 

para o envase de leite, que é feito duas vezes na semana, e entre 6.000 e 7.000 mil 

litros para a fabricação da bebida láctea que também é feito duas vezes na semana, 

atualmente são 12 trabalhadores que trabalham dentro do processo em somente um 

turno de 8 horas dia. 

O produto com maior venda da empresa é o queijo Mussarela, que é o objeto 

do nosso estudo, cuja capacidade produtiva é de aproximadamente 18.000 Kg por 

semana, o que equivale à aproximadamente 3.600 unidades.  

           Atualmente a empresa conta com cerca de 140 produtores. Espalhados em 12 

municípios diferentes na região do médio norte, apenas três dos produtores são do 

município de Lucas do Rio Verde, local onde a empresa está inserida. Devido as 

distancias em que se encontram essas propriedades observa-se a dificuldade 

encontrada pelos gestores para gerenciar essa logística de coleta da matéria prima. 

O leite in natura chega dos produtores rurais todos os dias, porém, é sempre 

processado no dia seguinte de sua chegada. Devido à distância, o produto pode 

demorar até dois dias para chegar, porém, ele é muito bem armazenado para que não 

sofra nenhuma perda. Se for armazenado a uma temperatura de 4ºC, o produto pode 

durar até três dias sem sofrer nenhum tipo de alteração.  

           Antes do leite ser coletado na propriedade rural, é feito algumas análises. A 

forma que a matéria-prima chega no laticínio, recebe-se todo um processo. Antes do 

leite entrar nos tanques de armazenamento, é feito uma limpeza no caminhão, para 

não haver nenhum tipo de contaminação, e após, são refeitas novas analises, para ter 

a certeza que a matéria-prima se encontra apta para ser encaminhada para processo 

destinado. 

  Para que o processo produtivo ocorra de forma mais efetiva, o controle da 

matéria prima é feito por lotes, eles sabem a quantidade produzida por cada produtor. 

A logística de coleta é feita conforme a necessidade, como por exemplo, no sábado a 

quantia coletada é menor pois o processo produtivo encerra-se pelo período da manhã 

retornando as atividades na segunda-feira.  

Existe sazonalidade na produção do leite. Devido aos fatores climáticos durante 

os meses de outubro a janeiro ocorre um aumento na produção. De fevereiro a maio, 
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a produção estabiliza-se. Já nos meses de junho a setembro a uma diminuição na 

quantidade produzida, devido à estiagem que ocorre na região. 

O leite in natura chega dos produtores rurais todos os dias, porém, é sempre 

processado no dia seguinte de sua chegada. Como alguns dos produtores ficam a 

longas distancias, o produto pode demorar até dois dias para chegar, porém, ele é 

muito bem armazenado para que não sofra nenhuma perda. Se for armazenado a 

uma temperatura de 4ºC, o produto pode durar até três dias sem sofrer nenhum tipo 

de alteração. Para melhor visualização apresenta-se a figura 1. 

 

     
Figura 1 – Fluxograma 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Para que aconteça a fabricação da Mussarela, é preciso que a matéria prima 

passe por vários processos até se transformar no produto final. A figura acima mostra 

como são as etapas desse processo.  

Antes do leite ser coletado na propriedade rural, é feito algumas análises. A 

forma que a matéria-prima chega no laticínio, recebe-se todo um processo. Antes do 
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leite entrar nos tanques de armazenamento, é feito uma limpeza no caminhão, para 

não haver nenhum tipo de contaminação, e após, são refeitas novas analises, para ter 

a certeza que a matéria-prima encontra-se apta para ser encaminhada para processo 

destinado. 

O Leite chega ao laticínio e já é colocado nos tanques para resfriamento antes 

que a matéria prima entre dentro da fábrica são feitos testes para avaliar a qualidade 

do leite, processo que definira para qual processo o leite será enviado, para a 

fabricação do queijo Mussarela o leite é enviado para a pasteurização que deve ser 

feita para garantir que o leite fique isento de microrganismos contaminantes 

(bactérias, fungos) prejudiciais à saúde, em seguida passará ao processo de 

coalhada, Nessa etapa, são feitos os procedimentos necessários para coagular a 

caseína (proteína do leite), dando origem à massa do queijo (coalhada). Nesse 

processo o leite fica por um tempo aproximado de 45 min. 

 O próximo passo do processo é a preparação da massa onde é feito a 

dessoragem e a adição do sal, a massa fica descansando por um período de 15 a 

24horas a uma temperatura de 15ºC a 20ºC, depois da massa pronta ela vai para a 

filagem processo que consiste em sovar a massa do queijo para que ela ganhe uma 

textura alongada. Depois de filada a massa é moldada no caso da empresa estudada 

eles fazem as peças de Mussarela retangular contendo 5kg cada, depois de moldado 

o queijo é resfriado e embalado o queijo Mussarela recebe uma embalagem de 

plástico a vácuo, que impede o aparecimento de fungos. A armazenagem é feita em 

freezers a uma temperatura de 4ºC e ficam até sua entrega ao consumidor. 

O controle de estoque é feito conforme os pedidos dos clientes. O vendedor 

passa toda semana nos estabelecimentos para realizar a venda dos produtos 

conforme a necessidade. Por esse motivo, não é necessário manter um estoque muito 

grande, já que são produtos de alta perecibilidade e que também tem uma saída 

grande por se tratar de produtos de consumo diário.  

 

4.1 Entendimento do Sistema de Produção 

 

Conforme o produto analisado o Queijo Mussarela, e ao acompanhar o 

processo, observou-se que o sistema produtivo utilizado pelo Laticínio, entraria no 
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Sistema de Produção Contínua, pois apresentam uma sequência linear para se fazer 

o produto; os produtos são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a 

outro numa sequência prevista. 

A figura abaixo, mostra o layout dentro da fábrica. A parte da frente está a 

plataforma de recebimento e a sala ao lado é do setor garantia da qualidade. Logo ao 

lado a direita está a sala de higienização, onde dá o acesso direto para a fábrica. 

Antes de entrar no processo de fabricação é preciso passar por uma higiene, que inclui 

lavagem das botas, e mãos, para evitar qualquer tipo de contaminação no produto. 

Possuindo alguns tanques de armazenagem, conta também com três salas de câmara 

fria, para estocagem dos produtos. A figura 2 apresenta o layout. 

 

 
Figura 2 - Layout 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

4.2 Identificação do Gargalo 

 

Inicialmente imaginava-se que o gargalo poderia estar nos tanques de 

armazenamento pois são apenas dois tanques onde o leite fica estocado antes do 
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processo, porem depois das análises conclui-se que isso não influencia no processo 

sendo que o leite chega todos os dias a fábrica e o processo não para, então não 

haveria necessidade de mais tanques sendo também que o leite não pode ficar por 

um período muito grande estocado.  

Em conversa com o gerente de produção que trabalha na empresa desde a sua 

fundação, observou-se que a empresa hoje trabalha com uma capacidade de 

produção inferior a capacidade total, isso se deve segundo ele a falta de matéria 

prima, conforme observado, o fato da mesma estar inserida em uma região onde a 

produção de grãos é a principal cultura. Os incentivos aos pequenos produtores não 

são tão atrativos, principalmente por se tratar de um trabalho onde o leite precisa ser 

ordenhado todos os dias, ele diz que fica mais difícil conseguir trabalhadores que 

aceitem essas condições. 

Com o aumento da quantidade de propriedades produtoras de leite na região 

ou até mesmo aumentar a produção nas já existentes, seria possível dobrar a 

produção do queijo Mussarela sem que fosse necessário fazer alterações na estrutura 

física já existente, necessitaria apenas da contratação de mais dois funcionários para 

o processo produtivo. Há também a intenção de aumentar a variedade de produtos 

pois observou-se que existe mercado para novos produtos, saliente ele. Dessa forma 

poderia haver uma diminuição no custo da produção, pois os caminhões que hoje 

transportam 9.000 mil litros poderiam no mesmo percurso carregar sua capacidade 

total, cerca de 15.000 mil litros fazendo com que o preço final do produto diminuísse.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como finalidade identificar gargalos no setor da produção 

do queijo Mussarela, contudo conforme analises realizadas, observou-se que o 

grande gargalo não está no tanque de armazenamento como imaginava-se, e sim no 

início do processo, ou seja, na quantidade de leite produzido e no prazo de entrega. 

Pois a matéria-prima leva em média dois dias para chegar até a fábrica devido à longa 

distância dos produtores, isso faz com que trabalhem com capacidade limitada de 

produção, outro fator é a quantidade de produtores na região, isso limita a empresa a 

aumentar sua produtividade.  
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Para que seja possível ter um aumento significativo dessa produção, será 

necessário criar incentivos para que os produtores possam ter maior interesse em 

continuar com essa produção e até aumentar a quantidade produzida por eles.  

Sabe-se que nos dias atuais a dificuldade de encontrar trabalhadores que 

queiram trabalhar em propriedades rurais é grande, pois além de muitas vezes 

estarem longe da cidade, os ganhos são baixos, mesmo famílias que sempre 

trabalhavam com isso se veem sem muitas alternativas, pois a tendência é que a 

secessão familiar não aconteça visto que os jovens saem para estudar e não retornam 

ao interior.  

Nesse caso a solução para o problema identificado na empresa seria buscar 

incentivos como isenções fiscais, facilidade de financiamentos com taxas de juros 

mais atrativas, melhores preços para o litro de leite, para que assim, os produtores 

aumentassem sua produção, podendo atender a demanda da empresa. Visto que a 

mesma pretende aumentar sua gama de produtos ofertados no mercado como 

também aumentar a área de distribuição, abrangendo mais cidades no Estado. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALMEIDA, R. C. D.; ALMEIDA, M. F. D.; MEDEIROS, K. F. D. Análise do processo 
produtivo e a identificação de gargalos na produção do Caulim, Salvador, 6 Outubro 
2009. Disponivel em: 
<http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TN_STO_091_621_13252.pdf>. 
Acesso em: 18 Maio 2018. 
 
ARAÚJO. Administração de Produção e Operações. [S.l.]: [s.n.], 2009. 234 p. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2005. Disponivel em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b6403257496006
2343c/4207980b27b39cf903257a0d0045429a/$FILE/IN%20N%C2%BA%2016-
2005.pdf>. Acesso em: 19 Maio 2018. 
 
CASTRO, G. D. S. et al. Os princípios da teoria das restrições aplicados à geração 
de energia termelétrica. Congresso USP, 2008. Disponivel em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/anais/artigos82008/141.pdf>. Acesso em: 18 
Maio 2018. 
 
CORREA, H. L.; GIANESI, I. G. N.; CAON, M. Planejamento, Programação e 
Controle da Produção. 4ª. ed. São Paula: Atlas, 2001. 
 



 

133 

COXIII, J. F.; SPENCER, M. Manual da Teoria das Restrições. Rio Grande do Sul: 
Bookman, 2008. 
 
DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da 
Produção. 3ª. ed. [S.l.]: Bookman, 2001. 
 
EMBRAPA. Cileite Centro de inteligência do leite, 2017. Disponivel em: 
<http://www.cileite.com.br/sites/default/files/2017_04_Indicadores_leite.pdf>. Acesso 
em: 18 Maio 2018. 
 
GONZALEZ, W. D. P. Administração da Produção. Artigos, 2008. Disponivel em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-administracao-da-
producao/23401/>. Acesso em: 19 Maio 2018. 
 
HERCULANO, H. A.; ALVES, I. A. Q. Identificação e mensuração dos entraves 
organizacionais: Uma análise da gestão estratégica de custos na cadeia produtiva 
do leite e derivados. XIX Congresso brasileiro de custos, 2012. Disponivel em: 
<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/397>. Acesso em: 18 Maio 
2018. 
 
IBGE. Noticías Agrícolas, 2017. Disponivel em: 
<https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/leite/210365-producao-de-leite-
aumentou-41-em-2017-segundo-o-ibge.html#.Wv9q2ogvw2w>. Acesso em: 18 Maio 
2018. 
 
LAKATOS, E.; MARCONI, M. D. A. Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa. 
7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
PEINADO, J.; GRAEML, A. R. Administração da Produção (Operações Industriais e 
Serviços). Curitiba: UnicenP, 2007. 
 
PESSOA, P. F. A. D. P. Identificação e análise de gargalos produtivos: impactos 
potenciais sobre a rentabilidade empresarial, Porto Alegre, p. 8, nov. 2005. 
Disponivel em: 
<https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Paula_Pessoa/publication/267039952_l
inks/5443bb2d0cf2e6f0c0fb9742.pdf>. Acesso em: 19 maio 2018. 
 
SELEME, R.; SELEME, R. B. Automação da Produção: Abordagem Gerencial. 
Curitiba: Ibpex, 2008. 
 
TUBINO, D. F. Planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 2009. 118 p. 
 

  



 

134 

O CAMINHO DE UM LÍDER BEM-SUCEDIDO: Liderar Com Humildade as Pessoas 

e Suas Emoções 

 

Danillo Costa20 

Marisa Claudia Jacometo Durante21 

 

RESUMO 
A busca de modo geral das organizações é a produtividade. Para que se tenham 
resultados a partir da produtividade humana, é essencial ter um bom líder a frente 
motivando sua equipe. O presente estudo tem por objetivo compreender o fundo por 
trás de um líder bem-sucedido e a influência deste ao lidar com pessoas, 
transformando positivamente o ambiente organizacional. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de cunho qualitativo em seu procedimento. Dentre os autores estudados 
optou-se por Hunter (2004) e Goleman (2001; 2012). Ao findar a pesquisa, considera-
se que um líder eficaz, precisa, primeiramente ser humilde e ter um interesse sincero 
nas pessoas, de modo que possa conhece-las profundamente por dentro, ou seja, 
suas emoções e sentimentos. O líder poderá atingir os objetivos dentro da 
organização após obter a capacidade de liderar às próprias emoções e aprimorá-las, 
de modo a desenvolver-se como pessoa e posteriormente, na posição de liderança. 
A partir desse estudo, recomenda-se as organizações rever a função dos líderes em 
sua gestão, buscando identificar qual tipo de líder ele é, como se tornar um líder 
servidor e como conhecer melhor as emoções e sentimentos, seus próprios e dos 
seus liderados. 
 
Palavras-chave: Líder. Humildade. Pessoas. Emoções. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde o início da civilização, entre as várias eras que marcaram a história da 

humanidade, uma característica evidente que conecta esses períodos e fatos 

históricos é a figura do líder presente em cada uma delas. Para tudo que o homem 

intentou fazer, sempre houve uma liderança arquitetando tudo. 

 O líder exerce um papel fundamental na sociedade e nas organizações. Um 

líder tem o poder de construir, criar, desenvolver, conquistar, ou simplesmente fazer 

                                                           
20 Artigo entregue como requisito parcial para obtenção do título de MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (MBA) em Desenvolvimento Organizacional com Foco em Gestão de 
Pessoas, na Faculdade La Salle, 2018. E-mail: danillofc@gmail.com 
21 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
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absolutamente tudo ao contrário, simplesmente pelo fato de ser líder e exercer 

influência sobre outras pessoas. Suas atitudes e decisões podem deixar marcas 

profundas na vida dos seus liderados. 

Mas o que faz um líder ser bem-sucedido, de modo que consiga transformar 

positivamente seus liderados e sua organização? 

O objetivo desse estudo bibliográfico é chegar a essa resposta abordando dois 

assuntos importantes e contemporâneos, a liderança servidora e a inteligência 

emocional. Liderança servidora é a habilidade de influenciar pessoas a conquistarem 

objetivos comuns com entusiasmo, por meio da confiança e caráter. Já Inteligência 

Emocional tem por objetivo levar o líder a, por meio da sua “mente que sente”, agir de 

forma emocionalmente inteligente com diferentes tipos de pessoas e situações, antes, 

contudo, tendo conhecimento pleno de si e de suas emoções. 

Unindo essas duas habilidades cruciais, o líder atual logrará bom êxito em seus 

projetos e fará a diferença na vida das pessoas e organizações. Para chegar lá, 

entretanto, é necessário saber o que é liderança, quais os tipos de líder que existe, 

conhecer melhor a liderança servidora e por fim, a inteligência emocional (IE), que é 

um fator preponderante para que um líder seja, de fato, bem-sucedido. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste artigo foi utilizado como método à pesquisa 

bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 142) “é um apanhado geral 

sobre os principais trabalhos já realizados e revestidos de importância [...]”. Por meio 

da pesquisa em livros, artigos científicos e pesquisas online foram obtidos dados para 

uma abordagem qualitativa do estudo proposto.  

De acordo com Gil (2008, p. 71) “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 

reside no fato de permitir investigadora cobertura de uma gama de fenômenos muito 

mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Em suma, houve a 

possibilidade de ampliar os assuntos por meios de diversos autores e direcioná-los 

para temas específicos neste artigo. 

Dentre os autores estudados optou-se por Hunter (2004) e Goleman (2001; 

2012). 
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3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Liderança 

 

Ao falar de liderança é quase impossível não falar sobre influência. O líder 

exerce grande papel de influência na vida de uma pessoa, seja por autoridade ou 

poder, amor ou admiração, a influência envolvida na liderança é muito grande e pode 

ser o fator de sucesso ou de fracasso de um líder. 

Hunter (2004, p. 18) define a liderança como “a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, 

inspirando confiança por meio da força do caráter”. Nesta definição, destaca-se as 

palavras habilidade, influência e caráter, que detalharemos mais adiante. Chiavenato 

(2001) complementa o conceito de liderança enfatizando a necessidade das empresas 

em tê-la em cada um de seus departamentos. O administrador precisa conhecer a 

natureza humana e saber conduzir as pessoas para que seja um líder bem-sucedido.  

Chiavenato (2001, p.558) ainda fala sobre a importância da influência para um 

líder:  

Podemos definir a liderança como uma influência interpessoal 
exercida numa situação dirigida através do processo de comunicação 
humana com objetivos específicos. Os elementos que caracterizam a 
liderança são, portanto, quatro: a influência, a situação, o processo de 
comunicação e os objetivos a alcançar. 

 

Contudo, a sociedade atual vem vivenciando tendências e mudanças 

significativas e constantes a nível mundial, devido à imediata troca de informações 

que compartilhamos. Muitas dessas mudanças e tendências são influenciadas pela 

ação de pessoas que são verdadeiros líderes e autoridades em suas áreas de 

atuação. 

Para Gaudêncio (2007), define a liderança da seguinte maneira como um tipo 

de habilidade que as pessoas podem desenvolver em si mesmas, desde que 

aprendam a lidar com as suas próprias emoções de forma madura. 
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 Neto e Calvosa (2006) defendem que exercer liderança, requer que se tenha a 

capacidade de conseguir com que pessoas façam algo, ou busquem resultados por 

meio de confiança, admiração e vontade própria, motivados por um ideal ou por um 

objetivo que as organizações tentam alcançar. Já para Diniz (2007), liderar envolve 

competências que viabilizam a inspiração, a motivação e as ações e atitudes de outras 

pessoas para alcance e superação de metas.  

 

2.1.1 Tipos de liderança 

 

 Vários autores apresentam tipos de liderança diversos, porém, sob a ótica de 

Chiavenato (2005, p. 187), há três tipos de liderança bem distintos que identificam os 

líderes atuais. O quadro 01 mostra cada tipo de liderança e sua aplicação em quatro 

estágios bem definidos.   

 

QUADRO 1 – Os três tipos de liderança 

 Liderança 

Autocrática 

Liderança 

Liberal 

Liderança 

Democrática 

Tomada de 

decisões 

Apenas o líder 

decide e fixa as 

diretrizes, sem 

qualquer 

participação do 

grupo. 

Total liberdade 

para a tomada de 

decisões grupais 

ou individuais, com 

participação 

mínima do líder. 

As diretrizes são 

debatidas e decididas 

pelo grupo que é 

estimulado e assistido 

pelo líder. 

Programação 

dos trabalhos 

O líder determina 

providências para 

a 

execução das 

tarefas, uma por 

vez, na medida em 

que são 

necessárias e de 

A participação do 

líder no debate é 

limitada, 

apresentando 

apenas 

alternativas ao 

grupo, 

esclarecendo que 

poderia fornecer 

O próprio grupo 

esboça providências e 

técnicas para atingir o 

alvo com o 

aconselhamento 

técnico do líder. As 

tarefas ganham novos 

contornos com os 

debates. 
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modo imprevisível 

para o grupo. 

informações desde 

que solicitadas. 

Divisão do 

trabalho 

O líder determina 

qual a tarefa que 

cada um deverá 

executar e qual 

seu 

companheiro de 

trabalho. 

Tanto a divisão 

das tarefas como a 

escolha dos 

colegas 

ficam por conta do 

grupo. Absoluta 

falta de 

participação do 

líder. 

A divisão das tarefas 

fica a critério do grupo e 

cada membro tem 

liberdade de escolher 

seus próprios colegas. 

Participação 

do líder 

O líder é pessoal e 

dominador nos 

elogios e nas 

críticas ao trabalho 

de 

cada um. 

O líder não faz 

nenhuma tentativa 

de avaliar ou 

regular o curso 

das coisas. 

Faz apenas 

comentários 

quando 

perguntado. 

O líder procura ser um 

membro normal do 

grupo. É objetivo e 

estimula com fatos, 

elogios ou críticas. 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187). 

  

As informações do quadro 01 estão baseadas em uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos onde verificou-se que o tipo de liderança que apresentou melhor 

resultado foi a liderança democrática. Percebeu-se em seus liderados um nível bem 

maior de satisfação e comprometimento com a organização.  

Este tipo de liderança se mostra superior perante as demais, pois as 

organizações buscam atingir suas metas, e os novos profissionais estão cada vez 

mais ágeis, gostam de pessoas que os apoiam, que lhe dão constante força, 

cobrando, incentivando, e enfrentando os problemas juntos. A liderança democrática, 

é, sem nenhuma dúvida o tipo mais adequado e ajustável à necessidade da 

organização. 
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 Já os tipos autocrático e liberal, apesar de antagônicos, ambos são igualmente 

ineficientes e ineficazes nas organizações. O primeiro por concentrar todo o poder em 

suas mãos, sem considerar a participação de mais ninguém. Não há delegação e 

tampouco confiança nos liderados. É uma liderança fundamentada no poder e no 

medo. Não há comprometimento e engajamento dos liderados. O vínculo mantém, 

pura e simplesmente, por uma questão básica de necessidade do salário. 

 O segundo tipo, o liberal, porém, é absolutamente oposto. Não há uma 

liderança clara e definida. Todos fazem e decidem como querem, com pouca ou 

nenhuma intervenção do líder. Os objetivos não são claros. Na maioria das vezes essa 

liderança agrada os liderados de forma geral, mas não consegue muito bem definir 

regras de controle, pois todos podem contribuir com suas opiniões no processo de 

tomada de decisões. Torna-se uma espécie de “laissez-faire” (é uma expressão 

francesa que significa literalmente "deixar fazer"), dentro da organização. O resultado 

tende a ser medíocre, bem como o comprometimento dos liderados. 

As figuras de líderes como o detentor do poder, foram diluídas em gestores que 

lideram com entusiasmo, onde o seu comportamento, motiva a equipe e os direcionam 

para um bom rendimento. Colaboradores mais motivados tendem a produzir mais e 

trazem resultados para a organização. O problema que se pode ter nesta era, é a 

ausência de habilidades humanas e interpessoais, como diz Confúcio (apud SENGE, 

2010, p.409) em seus ensinamentos: “Para se tornar um líder, primeiro você precisa 

se tornar um ser humano”. 

Os ambientes organizacionais estão mudando, o foco passou a ser a gestão 

das pessoas; são as pessoas que alavancam o capital intelectual, que geram valor 

aos produtos e serviços e assim como o ambiente, os processos, a comunicação e o 

comportamento organizacional estão se adequando a essas transformações. Nos 

tópicos seguintes veremos um novo tipo de liderança que é bastante promissor e tem 

gerado bons resultados para quem a pratica. 

 

2.1.2. A liderança servidora 

  

James C. Hunter nos traz um novo tipo de liderança que contrapõe a muitos 

conceitos já conhecidos atualmente. Em seu livro O Monge e o Executivo (2004), o 
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autor ensina que um líder bem-sucedido precisa primeiro, aprender a servir. Com 

princípios profundos e eficientes, fundamentado pelo relacionamento interpessoal e 

empatia, nasce um novo tipo de líder para o século XXI, o líder servidor. 

 A primeira pessoa a falar sobre a importância de o líder servir, foi Jesus Cristo. 

Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 44 onde diz: 

“Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva; e quem quiser ser 

o primeiro entre vós, será este servo de todos”. 

 Em um primeiro momento, parece antagônico dizer que um líder eficiente 

precisa aprender a servir. Porém, essa proporcionalidade inversa é o grande segredo 

desse tipo de liderança. Segundo Dutra (2002), essa nova visão de liderança destaca 

a missão de servir as pessoas como o objetivo supremo e a estratégia mais eficaz 

para desenvolver o capital humano nas organizações. 

Sobre a liderança servidora, Hunter (2004, p.55) diz:   

 
Um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas 
de seus liderados e, para tanto, necessário é saber o significado e o 
sentido do verbo servir, pois para liderar é preciso servir, com limites, 
responsabilidades e estímulos para se tornarem melhores, 
percebendo as diferenças entre necessidades e vontade e com uma 
forte dosagem de flexibilidade.  

 

Embora a ação de servir possa significar fraqueza para alguns, a liderança 

servidora é atualmente uma ideia revolucionária que pode ter um impacto significativo 

no desempenho de uma organização. O quadro 02 apresenta as qualidades 

necessárias para ser um líder servidor e que, segundo Hunter, podem ser adquiridas 

com dedicação e força de vontade: 

 

QUADRO 02 – Qualidades necessários de um líder servidor 

COMPETÊNCIAS DEFINIÇÃO 

Paciência  Mostrar autocontrole 

Bondade Dar atenção, apreciação e incentivo 

Humildade  Ser autêntico e sem pretensão ou arrogância 

Respeito  Tratar os outros como pessoas importantes 

Abnegação Satisfazer as necessidades dos outros 
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Perdão Desistir do ressentimento quando prejudicado 

Honestidade  Ser livre de engano 

Comprometimento  Sustentar suas escolhas 

Resultados: Serviço 

e sacrifício  

Pôr de lado suas vontades e necessidades; buscar o maior 

bem para os outros 

Fonte: Hunter (2004, p. 96). 

 

Outro ponto crucial defendido por Hunter (2004) é que não é preciso ter um 

cargo de chefia ou hierarquicamente importante para ser um líder e influenciar outras 

pessoas a terem mais entusiasmo, mais empenho e mais disposição. A liderança pode 

ser exercida em vários âmbitos da vida de uma pessoa. Casa, trabalho, escola, 

vizinhança, enfim, em qualquer um desses ambientes há a possibilidade de influenciar 

alguém e ser um líder. 

A grande questão é que muitos confundem liderança com gerência. São coisas 

muito distintas. Há inúmeros exemplos de gerentes muito bem-sucedidos que são 

líderes fracos, e o inverso também é verdadeiro, líderes magníficos que têm grande 

dificuldade com gerenciamento. O estilo que caracteriza um bom gerente é, em geral, 

autoritário e centralizador. Muitos acreditam, erroneamente que um gerente eficiente 

tem que ter todas as respostas, resolver todos os problemas e acima de tudo manter 

o controle. Quando recebem algum treinamento de liderança, o foco é sempre voltado 

para o lado operacional, ou seja, tem o objetivo de tornar as pessoas capazes de 

administrar coisas, não o de fazer com que liderem e inspirem os outros à ação. 

 Ao longo da história da humanidade, grandes líderes conduziram milhares de 

pessoas à objetivos comuns sem ao menos precisar lançar mão de uma ordem 

expressa ou mesmo possuir um título que lhes garantia autoridade e poder. Jesus 

Cristo, Ghandi, Mandela, Martin Luther King, Madre Tereza entre tantos outros que 

marcaram suas gerações são belos exemplos de líderes servidores. 

 Hunter (2004) ainda apresenta cinco pilares que resumem a liderança servidora 

em sua essência. São eles: 

Primeiro pilar: responsabilidade. Ser líder trata-se de uma decisão pessoal e 

intransferível. Ninguém é coagido a casar, ser pai ou mãe ou mesmo a receber o 

salário no fim do mês. Da mesma forma que pode entrar por livre e espontânea 
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vontade, tema liberdade de sair a qualquer momento. Ao aceitar ser líder, uma pessoa 

se propões a fazer uma coisa que envolve enorme responsabilidade e que afeta 

diretamente a vida de muitas pessoas. 

 No Brasil, na maioria das empresas, a carga horária trabalhada é de oitos horas 

diárias. Isso representa simplesmente metade do período que uma pessoa fica 

acordada normalmente. Por vezes, as pessoas passam mais tempo na empresa com 

seus líderes e colegas do que em casa com a família. A maneira como um líder se 

comporta afeta o que acontece à mesa de jantar da pessoa. Isso é muito sério.  

 Para ressaltar o importante papel e responsabilidade de um líder na vida de 

uma pessoa, Hunter (2004) defende que o líder precisa ter respostas positivas para 

duas perguntas cruciais: as pessoas serão melhores em consequência da convivência 

com o líder? Ficarão inspiradas a fazer o que é certo e desenvolver positivamente seu 

caráter? Se a resposta for sim para ambas perguntas, então o líder está no caminho 

certo. 

Segundo pilar: habilidade. A pergunta que norteia esse pilar é: as pessoas 

nascem líderes ou se tornam líderes? Essa é uma questão antiga que envolve certa 

polêmica. Antigamente, as pessoas julgavam que os líderes nasciam prontos, ou seja, 

algumas pessoas teriam a liderança como um traço de seu perfil. A matemática era 

simples, ou você nascia com traços de liderança em seu DNA, ou jamais seria um 

líder.  

No entanto, autores contemporâneos de livros de administração e profissionais 

da área geralmente concordam que a liderança não pode ser explicada pelos traços 

individuais nem por características herdadas. Ao contrário, eles acreditam que 

pessoas possam ser treinadas para se tornar bons líderes. Segundo o dicionário da 

língua portuguesa, habilidade é uma capacidade aprendida ou adquirida. Se 

acreditarmos que liderança é um conjunto de características com que nascemos ou 

deixamos de nascer, não precisamos assumir responsabilidades. Podemos 

simplesmente culpar nossos progenitores. Mas se aceitarmos que a liderança pode 

ser desenvolvida, a pergunta que fica latente é: o que pode ser feito para desenvolver 

ao máximo essa habilidade? 

 A resposta está na capacidade de colocarmos em prática todo o conhecimento 

adquirido. Ninguém se torna um bom jogador de basquete ou músico apenas lendo 
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livros e participando de seminários. Aplicar toda a teoria à experiência diária traz 

resultados contundentes e duradouros.  

Segundo Hunter (2004), o conhecimento tem que passar da cabeça para o 

coração e do coração para a vida cotidiana. Para muitas pessoas, é longa a jornada 

que vai da cabeça ao hábito. O fato é que, nem todos serão exímios jogadores de 

basquete ou músicos, ou líderes reconhecidos mundialmente, porém, com certeza 

serão jogadores, músicos e líderes melhores que antes. 

Terceiro pilar: influência. Ken Blanchard (1981) afirma em seu livro O Gerente 

Minuto que liderança é o processo de influenciar pessoas. Como exposto na primeira 

parte deste artigo, Hunter (2004) define a liderança como a habilidade de influenciar 

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, 

inspirando confiança por meio da força do caráter. Liderança é influência, nada a mais 

e nada menos. 

 Um exemplo clássico para elucidar o que é ser um líder servidor é o maestro e 

a sua orquestra. Muitos podem ensinar a teoria da música para alguém e até ensinar-

lhe a tocar algum instrumento. Mas quem tem a habilidade e a influência necessária 

para juntar músicos diferentes e fazê-los tocar a mesma música em perfeita harmonia? 

Quem é capaz de proporcionar essa habilidade ao grupo senão o maestro? 

 Todos exercem algum tipo de influência e impacto na vida das pessoas com 

quem convivem. Mas é uma influência positiva ou negativa? Deixar algum tipo de 

marca no próximo é inevitável. 

 Para medir que tipo de influência um líder exerce na vida das pessoas, duas 

perguntas são cruciais: as pessoas ficaram mais felizes após conviver com seu líder? 

Esse líder as deixou em melhores condições do que quando as encontrou? Essas 

perguntas nos levam a refletir qual o impacto que os líderes causam em seus liderados 

e poder da influência que eles exercem. 

Quarto pilar: poder. A liderança servidora, quando bem empregada, não precisa 

lançar mão do poder para liderar. Liderança é diferente de poder. Na verdade, quando 

um líder servido precisa lançar mão do poder, ele o faz com pesar, pois o uso do poder 

ocorreu por uma falha em sua autoridade pessoal. 
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Na autoridade formal, muitas vezes, quem detêm o poder não sabe o que fazer 

com ele e, assim, perdem sua credibilidade, enquanto uma nova geração de líderes 

servidores começa a assumir o comando das organizações. 

 

O poder é perigoso sem a humildade. No mundo dos negócios, os 
líderes podem fazer ou acabar com a carreira de seus funcionários. 
Nas universidades, podem aprovar ou reprovar os alunos fracos. Nos 
exércitos, podem mandar jovens rapazes e moças de encontro à 
morte. Segundo São Bento, a autoridade deve sempre estar em 
equilíbrio com a humildade; quanto mais autoridade um líder possui, 
mais humilde ele precisa ser. O poder, em conjunto com o orgulho, a 
ganância e a arrogância, é a receita certa do fracasso (GALBRAITH, 
2005, p. 43). 

  

As pessoas são essencialmente relacionais e o uso do poder desgasta as 

relações. Uma liderança baseada no poder é como um castelo de cartas, frágil e sem 

perenidade. Se usado de forma autoritária, o poder deteriora as relações. Se o líder 

impõe sua vontade, com o passar do tempo vai perceber o surgimento de sintomas 

bem desagradáveis como falta de comprometimento, desânimo, desmotivação, perda 

de rendimento, entre outros. 

Quinto pilar: autoridade. Ao falar de autoridade, Hunter (2004, p.32) toma 

emprestada uma teoria do sociólogo Max Weber, quando diz:  

 

Autoridade é muito diferente de poder, já que ela envolve a habilidade 
de levar outros a fazerem de bom grado sua vontade. Outra maneira 
de observar a diferença ente poder e autoridade é a seguinte: o poder 
pode ser comprado, e vendido, dado e tirado, a autoridade é a 
essência da pessoa, está ligada a seu caráter. 

 

Enfim, autoridade está ligada ao ser, à influência que a pessoa exerce sobre o 

outro pelo que ela realmente é, em sua essência. Para exercer autoridade, não 

necessariamente precisamos estar revestidos de poder, seja ele circunstancial ou da 

posição que ocupa. 

 

2.2 Inteligência Emocional (IE) 

 

A inteligência emocional (IE), foi abordada dentro da comunidade científica 

pelos psicólogos Solovey e Mayer (1990, p.189), por meio da teoria na qual define a 
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IE como “a capacidade de o indivíduo monitorar os sentimentos e as emoções dos 

outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar essa informação para guiar o próprio 

pensamento e as ações”. O termo inteligência já havia sido empregado anterior a IE, 

com a teoria de Inteligências múltiplas; a partir desses conceitos, surge o temo 

Inteligência Emocional. 

Tais psicólogos identificaram quatro itens centrais, descritas como habilidades 

da IE, que são: percepção das emoções, facilitação ao pensamento (integração), 

entendimento do conteúdo emocional e administração emocional para promover o 

crescimento pessoal. Entretanto, Goleman (2001, p. 39), diz que “as capacidades 

implícitas da inteligência emocional são vitais para que as pessoas adquiram com 

êxito as competências necessárias para ter sucesso no trabalho”. Observa-se que as 

definições dos autores se complementam e traz melhor entendimento para o tema. Já 

Weisinger (2001, p.14) afirma que a:  

 

Inteligência Emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções 
- isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu 
favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento a seu 
raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados. 

 

A Inteligência Emocional contém cinco competências de acordo com Goleman 

(2001), ambas emocionais e sociais básicas, classificadas como: autoconsciência, 

autogestão motivação, empatia e habilidade social.  A seguir discorreremos, de forma 

sucinta, sobre cada uma dessas competências trazendo percepções diferentes de 

outros autores. 

Autoconsciência: A autoconsciência está relacionada à capacidade da pessoa 

de compreender e manipular de modo consciente e confiante suas emoções para 

desenvolver um comportamento correto diante das situações. Ela é o passo inicial e 

determinante para o líder que anela ser emocionalmente inteligente. Goleman (2001, 

p.14) diz em seu livro Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de 

sucesso:  

A autoconsciência é o primeiro componente da IE – o que faz sentido 
quando se pensa que o Oráculo Delfos deu o conselho de “conheça a 
ti mesmo” milhares de anos atrás. Autoconsciência significa 
compreensão profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, 
necessidades e impulsos. As pessoas com autoconsciência forte não 
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são nem críticas demais, nem irrealisticamente esperançosas. Pelo 
contrário, são honestas consigo e com os outros. 

 

A Autoconsciência também está ligada à compreensão que as pessoas têm 

sobre seus próprios valores e metas. Alguém com autoconsciência em alto nível sabe 

onde está e aonde quer chegar. Ela consegue, por exemplo, renunciar uma proposta 

de trabalho com mais vantagens financeiras, mas que a levaria para longe de sua 

meta. Uma pessoa sem autoconsciência tende a tomar decisões que causam agitação 

interior, ao ignorar os valores arraigados. Goleman (2001, p.67) ainda afirma que “a 

incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles”. 

Pessoas mais seguras a respeito de seus próprios sentimentos detêm o controle de 

sua vida de forma mais eficaz, refletindo em decisões importantes como qual emprego 

aceitar ou com quem deve-se casar. 

Del Prette e Del Prette (1999), afirmam que conhecer as próprias emoções e 

saber lidar com elas são parte crucial do desenvolvimento interpessoal e componente 

crítico da competência social em praticamente todas as situações e demandas que 

ocorrem no cotidiano. 

Autocontrole: O autocontrole nada mais é do que o controle de si mesmo, ou 

seja, a capacidade de usar as próprias emoções de modo a facilitar o bom 

desenvolvimento das ocorrências do dia-a-dia. Através do desenvolvimento da 

habilidade de autocontrole é possível aprender como lidar com as emoções positivas 

e negativas e entender as atitudes que promoverão melhorias nas relações 

interpessoais. 

Goleman (2001, p. 184) reitera a importância do autocontrole dentro da IE 

quando diz: 

Impulsos biológicos dirigem nossas emoções. Não podemos eliminá-
los, mas podemos fazer muita coisa para administrá-los. O 
autocontrole, que é como uma conversa interior contínua, é o 
componente da IE que nos liberta de sermos prisioneiros de nossos 
sentimentos. As pessoas engajadas em tal conversa sentem mau 
humor e impulsos emocionais como todas as outras, mas acham 
meios de controlá-los e canalizá-los de forma útil. 

 

Para Del Prette e Del Prette (1999), as habilidades de reconhecer e nomear as 

emoções próprias e dos outros; falar sobre emoções e sentimentos; expressar 

emoções (positivas e negativas); acalmar-se, lidar com os próprios sentimentos, 
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controlar o próprio humor; lidar com sentimentos negativos (vergonha, raiva, medo); 

tolerar frustrações; mostrar espírito esportivo são componentes indispensáveis do 

autocontrole. 

Motivação é a capacidade da pessoa de dirigir suas emoções a serviço de um 

determinado objetivo. Goleman (2001) afirma que a motivação é um traço marcante 

de todos os líderes eficazes, é uma variedade do autocontrole pela qual mobilizamos 

nossas emoções positivas para nos impelir às nossas metas.  

  Bergamin (2006, p.59) explica a motivação como:  

 

Um esquema de ligação Estímulo-Resposta [...] e que o homem pode 
ser colocado em movimento por meio de uma sequência de hábitos 
que são o fruto de um condicionamento imposto pelo poder das forças 
condicionantes do meio exterior. 

  

Muitas vezes, uma pessoa tem o desejo a realizar algo para evitar uma punição, 

ou para conquistar uma recompensa. Nestes casos, a iniciativa para a realização da 

tarefa não partiu da própria pessoa, mas de um terceiro (fator extrínseco), que a 

estimulou de alguma forma para que ela se movimentasse em direção ao objetivo 

pretendido (BERGAMINI,1989). A pessoa não teria caminhado em direção ao objetivo 

caso não houvesse a punição ou a recompensa. As pessoas podem, também, agir 

levadas por um impulso interno (fator intrínseco), por uma necessidade interior. Neste 

caso, existe vontade própria para alcançar o objetivo, existe motivação.  

A empatia é quando o indivíduo consegue perceber seus anseios e os trabalha 

de forma positiva para cultivar harmonia com as pessoas e assim gerar sintonia no 

relacionamento. Segundo o Dicionário Eletrônico Aurélio, empatia é “a ação de se 

colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela 

pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias”. Sobre a empatia Goleman (2012, 

p.119) diz o seguinte; 

 

As emoções das pessoas raramente são postas em palavras; com 
muito mais frequência, são expressas sob outras formas; a chave para 
que possamos entender os sentimentos dos outros está em nossa 
capacidade de interpretar canais não verbais: o tom de voz, gestos, 
expressão facial e outros sinais. Assim como a forma de expressão da 
mente racional é a palavra, a das emoções não é verbal. 
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Filosoficamente, a empatia é a união ou fusão com outros seres ou objetos. 

Psicologicamente, pode ser considerada como uma experiência indireta de uma 

emoção próxima à emoção vivida por outra pessoa. 

Habilidade social que tem a ver com o desenvolvimento de habilidades nos 

relacionamentos interpessoais. Carvalho (2009, p.72) afirma que “os seres humanos 

são essencialmente seres sociais, instintivamente motivados por uma necessidade de 

se relacionar. É nessa interação que descobrem suas próprias capacidades e as 

exercitam”. 

Quanto ao relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, Brondani 

(2010, p.98) diz:  

Os fatores que mais influenciam no relacionamento interpessoal são o 
respeito, a amizade, a cordialidade nas relações, a cooperação e o 
entrosamento dentro e fora da organização. As pessoas levam para o 
trabalho valores, crenças e expectativas inerentes ao seu “eu”, suas 
emoções e sentimentos que interferem no relacionamento 
interpessoal. 

 

Já Goleman (2001) defende que a habilidade social é a cordialidade com um 

propósito: conduzir as pessoas na direção que você deseja, seja na concordância com 

uma estratégia de marketing ou o entusiasmo com um novo produto. 

Seja uma percepção de que a IE provém das capacidades não cognitivas ou 

emocionais, aptidão mental, ou ainda afirmar que a mesma está dentro da 

personalidade, não é o ponto que se pretende chegar. O relevante é a utilização da 

IE nos assuntos práticos dentro da liderança. 

 Saber monitorar as emoções requer inteligência, ou seja, ter a capacidade de 

identificar o que se passa por dentro frente às demandas externas; tais como os 

próprios sentimentos, os dos outros, e conseguir fluir a motivação a partir de si 

(GOLEMAN, 2012).  

 

2.2.1. O líder e as emoções 

 

Como já falado anteriormente sobre liderança, ainda Bittel (1982, p.40) a 

descreve como “o artifício de fazer com que outras pessoas o sigam e façam 

voluntariamente aquilo que você deseja que elas façam”. O que desenha um bom 
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funcionamento das atividades na organização é a liderança eficaz.  A partir desse 

conceito é possível identificar que para haver eficácia na liderança, deve-se explorar 

sobre emoções, motivação e capacidades. 

Para Robbins (2005), os executivos devem rever a questão de controlar ou não 

as emoções dos seus colegas e subordinados, uma vez que as emoções integram 

especificamente a natureza humana e não organizacional. Ainda afirma que há um 

erro por parte dos executivos em ignorar os elementos emocionais dentro do 

comportamento humano. Vale ressaltar que o homem é composto não apenas da 

parte racional, mas emocional e afetiva; tais itens são inseparáveis, caso contrário, 

estaríamos falando de máquinas e não seres humanos. 

As pessoas com a inteligência emocional desenvolvida apresentam maior 

facilidade de relacionar-se socialmente, ainda possuem uma boa capacidade 

comunicativa, criativas e um forte sentido de responsabilidade; são pessoas com a 

habilidade de se adaptar facilmente às mudanças que ocorrem em sua vida e no 

ambiente (SANTOS, 2011). É neste sentido que o líder dotado de inteligência 

emocional deve caminhar. 

Um dos combustíveis do ser humano é a motivação, ou seja, aquilo que nos 

movimenta e impulsiona. Segundo Bergamini (1982), o termo motivação está 

relacionada a forças psicológicas, necessidades, desejos, impulsos, instintos, 

intenção e outros – tem a ver com ação ou movimento.  

Para a motivação ser bem utilizada é importante a boa empregabilidade da 

inteligência emocional. Alguns autores que desenvolveram as ideias de Goleman 

propõem técnicas e procedimentos para tal finalidade. Estes autores afirmam para 

que a inteligência possa ser expandida, as pessoas devem tomar conhecimento da 

sua teoria e a praticar as técnicas e aptidões que a compõe, como por exemplo, a 

autoconsciência, o controle emocional e a motivação. Resumidamente, a 

autoconsciência, é estar a par do que se passa pela mente, ter consciência dos 

próprios sentimentos e ações. O controle emocional está ligado a entender as 

emoções e as controlar para modificação das situações benefício próprio. No que 

tange a motivação, é ela que permite as pessoas buscarem oportunidades e segui-las 

na direção que as movimenta (SANTOS, 2011). 



 

150 

Liderar com as próprias questões bem resolvidas, as emoções controladas e 

as motivações bem direcionadas, traz existência a um líder bem-sucedido. Não 

estamos afirmando que o mesmo não terá as suas dificuldades ou problemas, mas o 

que se esclarece é o controle que existe em suas mãos ao lidar consigo e com os 

outros. Tudo isto denota, que para tal objetivo ser atingido requer tempo, disposição 

e processo; algo em construção e solidificação no decorrer das experiências.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que a arte de liderar vai muito mais além do que ter um cargo ou 

posição, trata-se de uma habilidade e capacidade de influenciar pessoas. Quando 

migramos para o ambiente organizacional, o que se nota é que as pessoas 

atualmente, tendem a não tolerar mais líderes autoritários e intransigentes que lideram 

pelo poder e pelo medo. Os jovens dessa nova geração buscam líderes inspiradores, 

a quem possam admirar e imitar. Isso faz com quem liderar essa nova geração, seja 

extremamente dinâmico e desafiador. 

Liderar é inspirar, desenvolver e motivar as pessoas a serem melhores e darem 

o melhor de si. Significa conquistar as pessoas, envolvê-las de modo que coloquem 

seu coração, mente, espírito, criatividade e excelência a serviço de um objetivo. É 

preciso fazer com que se empenhem dando tudo pela equipe. As pessoas não 

precisam ser gerenciadas e sim lideradas. 

Os líderes atuais também precisam ser emocionalmente inteligentes, de modo 

que consigam gerenciar as próprias emoções, para que subsequente possa lidar com 

as emoções dos que os cercam, pois, não entenderão os sentimentos dos outros se 

não entenderem primeiramente os seus. O gerenciamento das emoções não é algo 

fácil, mas se torna imprescindível para o sucesso na liderança. 

Portanto, conclui-se que, para se torar um líder bem-sucedido, é necessário 

buscar desenvolver, junto aos seus liderados, os pilares da liderança servidora: 

responsabilidade, habilidade, influência, poder e autoridade, buscando conhecer a si 

mesmo e as pessoas por dentro, ou seja, suas emoções e sentimentos através da 

inteligência emocional e suas competências que são autoconsciência, autocontrole, 

motivação, empatia e habilidade social. Tudo isso partindo da premissa básica de que 



 

151 

um líder de sucesso não nasce com essa habilidade e sim a desenvolve e fortalece 

diariamente com conhecimento, habilidade e atitude. 
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O DIREITO A PERSONALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO E O CONTROLE 

SOBRE AS COMUNICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 

 

Walmiro Ghedin22 

Marisa Claudia Jacometo Durante23 

 

RESUMO 
O presente estudo tratou das medidas preventivas à violência da personalidade que 
ocorrem nas relações de emprego. Dentro do ambiente de trabalho, essa prática se 
revela através da exposição dos empregados a situações que possam ser 
consideradas discriminatórias ou humilhantes, que ferem a vítima em sua esfera 
íntima, interferindo em seu comportamento, produtividade e autoestima, degradando 
o ambiente laboral. O poder diretivo do empregador encontra limites no respeito à 
dignidade da pessoa humana, agindo na busca por um trabalho digno e hígido, 
principalmente, baseada no cumprimento da função social da empresa e em sua 
responsabilidade ética e de toda a sociedade. O estudo das formas de controle do uso 
dos meios de comunicação social, baseou-se na análise da jurisprudência, artigos de 
revistas, artigos de internet e na legislação. O assédio moral nas relações de trabalho 
deve ser aprofundado, considerando-se que os danos causados ao ambiente de 
trabalho, na maioria dos casos é irreversível, em especial o que diz respeito àqueles 
que destroem a dignidade no trabalho, constituindo-se também em uma das maneiras 
de exteriorizar pragmaticamente a função social das empresas.  
 
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direito a Personalidade. Redes 
Sociais. Ambiente de Trabalho. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo aborda o que durante alguns anos os empregadores 

tiveram que lidar com questões relativas ao uso da Internet pelos funcionários, através 

de informações organizacionais e as infraestruturas de tecnologia da comunicação. 

Assim, tornou-se rapidamente uma prática aceita para que os funcionários usem redes 

sociais internamente e externamente para alcançar resultados organizacionais. A 

popularidade atual das redes sociais online é inegável e as empresas começaram a 
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tomar conhecimento desse fato, embora o ceticismo quanto à produtividade e aos 

riscos tecnológicos exista amplamente (ARENDT, 2004).  

No contexto organizacional, os problemas associados à tecnologia de rede 

social online (OSN), bem como a natureza do conteúdo desses sites, apresentam 

empregadores com um dilema. Muitas organizações empregaram efetivamente 

políticas de uso aceitáveis combinadas com outras tecnologias de defesa para 

gerenciar o acesso e uso da Internet, com a adoção de medidas preventivas de 

educação e delimitação de horários e controle dos acessos. Por outro lado, as 

oportunidades que o OSN pode apresentar às organizações devem ser investigadas 

para tomar decisões seguras antes de descartar esse tipo de tecnologia de 

comunicação e colaboração. Semelhante a outras organizações, as instituições de 

ensino superior aplicam e se beneficiam de várias tecnologias de comunicação e 

colaboração.  

Barros (2012), demonstra que a Internet fornece uma esfera de interação 

social, encoraja as pessoas a interagirem com outras pessoas que tenham interesses 

semelhantes e criem unidade social. Esse senso de camaradagem que pode ser 

obtido através de redes sociais pode ajudar a criar uma cultura organizacional leal, 

aumentar a moral e o senso geral de unidade entre os funcionários, com o respeito à 

individualidade de cada um, bem como no direito à personalidade, criando condições 

mais favoráveis especialmente no respeito à dignidade da pessoa humana. 

Infelizmente, as empresas no Brasil ainda não veem com bons olhos este tipo 

de interação e tratam as redes sociais como inimigas da produtividade levando os 

empregados a demissão até mesmo por justa causa. 

Assim, após essa breve contextualização, questiona-se: Como está sendo 

tratado este assunto na atualidade? Faremos um contraponto com a evolução 

permanente da pessoa humana e da tecnologia que busca cada vez mais encontrar 

soluções e mecanismos que facilitem as ações e a comunicação, integrando por todos 

os meios o relacionamento humano, profissional e empresarial. 

O presente estudo tem por objetivo geral fazer uma análise conjuntural, 

especialmente com a visão atenta na recente reforma trabalhista que traz atualização 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de uma forma moderna e coerente com 
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a prática e os usos e costumes, buscando dar segurança jurídica às relações de 

trabalho.  

De modo específico, busca-se encontrar nas relações atuais entre 

empregados e empregadores, os fatos e a maneira como estão sendo tratadas as 

condutas e o comportamento em relação aos meios de comunicação, com o uso da 

internet, das redes sociais e dos e-mails corporativos e como estas comunicações 

estão afetando o desempenho e a produtividade no trabalho. 

 Como dissemos, neste estudo a intenção é de atualizar conceitos vinculados 

à realidade atual, especialmente com o advento da Lei 13.467/2017, que trouxe como 

regulamentação principal a possibilidade de trabalho fora da empresa, a figura do tele 

trabalho, ou seja, trabalho em casa, utilizando-se da comunicação online com a 

empresa. Devido aos avanços tecnológicos, trabalhar em casa – “Home Office” – se 

tornou comum. Vale esclarecer que o trabalho exercido fora das dependências do 

empregador, é capaz de gerar direitos laborais e previdenciários, regra disposta no 

artigo 6°, CLT, o qual aduz que não há distinção entre o trabalho desempenhado 

dentro da empresa ou aquele realizado em seu próprio domicílio, desde que as 

relações de emprego estejam caracterizadas. Para haver relação de emprego basta 

que estejam presentes os requisitos dos artigos 2° e 3°, CLT (pessoalidade, 

subordinação, onerosidade e não eventualidade). Os meios telemáticos e 

informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de 

subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e 

supervisão do trabalho alheio. 

 Para o empregador representa a criação de um novo tipo de contrato, que 

define normas específicas, inclusive a quem caberá arcar com os custos dos canais 

de comunicação da internet para a execução do trabalho como banda larga, servidor, 

manutenção da rede, etc., todos os detalhes devem constar no pacto laboral. 

 Para o empregado, há possibilidade de manter registro em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), com várias empresas. 

 Esperamos poder levar a nossa interpretação do momento que vivemos, 

diante dos avanços das comunicações entre as pessoas, as empresas e o trabalho. 

Desde sempre, a necessidade de prover o sustento pessoal e da família, garantindo 

segurança e um lugar tranquilo para o descanso, é o grande desafio da atualidade. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/17/lei_13467_2017.php
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 Deixar um olhar criterioso sobre os avanços da chamada Reforma Trabalhista, 

que após 72 anos da Consolidação das Leis do Trabalho e de muitos remendos, 

ajustes, e alterações constantes, buscou trazer para a realidade presente as relações 

de trabalho, é a nossa contribuição. Entender que esta “modernidade”, extremamente 

necessária, ainda não é o suficiente para garantir a todos os mesmos direitos de ter 

um trabalho digno, igualitário e que valorize a pessoa como um ser humano que tem 

seus sonhos e que muitas vezes acaba sendo explorado pelas “leis de mercado”. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Dignidade da Pessoa Humana  

 

Nota-se que há numerosos princípios gerais abordando a importância no 

Direito do Trabalho, mas há um grupo principal que é composto de três planos de 

diretrizes. Em um dos planos, está o princípio da dignidade da pessoa humano e 

várias diretrizes associadas a este princípio basilar, tais como o princípio da não 

discriminação, o princípio da justiça social e o princípio da equidade. 

Esses princípios orientam e inspiram os institutos que são comuns ao Direito 

geral, e assim respeitando a dignidade da pessoa humana que busca do Estado 

proteção nas relações de trabalho de acordo com a justiça e a equidade, para que nos 

ambientes de trabalho não haja lesão nem no corpo nem na alma. A Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) (1943), incluiu princípios gerais do direito, entre as fontes 

que a Justiça do Trabalho e as autoridades administrativas devem recorrer para sanar 

omissões no campo das relações de trabalho.  

Assim, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode ser aplicado como 

um limite autônomo ao poder constituinte dos Estados-membros, ou seja, é um limite 

explícito, também conhecido como “expressos”, dos quais vêm previstos de forma 

taxativa na Constituição Federal (1988), pois decorre da manifestação constituinte 

originária, e obrigatória pelo poder constituinte que deve acatá-lo incondicionalmente.  

A dignidade da pessoa humana é da pessoa concreta, na sua vida real e 

quotidiana, é o homem e a mulher que cujos direitos fundamentais a Constituição 

enuncia e protege, pois, cada pessoa tem de ser compreendida em relação às outras. 

“A Carta Magna cita diversas vezes a qualidade de vida ligada à efetivação dos direitos 
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econômicos, sociais, culturais e ambientais, bem como aos direitos, liberdades e 

garantia dos trabalhadores” (MARTINS, 2006, p.49). 

Ainda que a Carta Magna não revele expressamente os princípios 

relacionados ao Direito do Trabalho, o artigo 1º referiu em seu inciso III, a dignidade 

da pessoa humana. E foi a Constituição Federal de 1988 a primeira Constituição a 

tratar do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, enquanto fundamento da 

República e do Estado Democrático de Direito, embora a primeira referência do tema 

pudesse ser encontrada na Constituição de 1934, que se referia à necessidade de 

que a ordem econômica fosse estabelecida de maneira que permitisse a todos a 

existência digna. 

Quando a Constituição Federal divulga a dignidade da pessoa humana, está 

aplicando um cogente de justiça social, um valor constitucional supremo, e desta 

forma, defende a integridade moral do ser humano, independentemente de credo, 

raça, cor, origem ou status social, esse conteúdo envolve, também, valores materiais, 

que dizem respeito a renda mínima, saúde, alimentação, lazer, moradia etc. Diante 

disso, cristalino é o caráter instrumental do princípio, já que propicia o acesso à justiça 

de quem se sentir prejudicado. 

 
O princípio da dignidade da pessoa humana preconiza o fundamento 
da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, o 
exame da constitucionalidade de ato normativo faz-se considerada a 
impossibilidade de o Diploma Maior permitir a exploração do homem 
pelo homem (MARTINS, 2006, p. 51). 

 

A dignidade deve escoltar o homem desde seu nascimento até a sua morte, 

posto que ela seja da própria essência da pessoa humana. Assim, a dignidade é um 

valor imanente à própria condição humana, que identifica o homem como ser único e 

especial, e que, portanto, permite-lhe exigir ser respeitado como alguém que tem 

sentido em si mesmo. Assim, decorre do princípio da dignidade da pessoa humana 

que o exercício do trabalho é inalienável e irrenunciável, sendo um princípio 

fundamental e um dever a ser garantido através de políticas sociais e econômicas que 

visem diminuição à preservação do risco no meio ambiente do trabalho, bem como de 

doenças e acidentes. “Trata-se da defesa de valor máximo, que é a própria vida” 

(MARTINS, 2006, p.83). 
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Consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo XIII, item 1 

[...] “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. A Constituição 

Federal oferece normas que declaram os direitos fundamentais e entre essas à 

dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Dignidade e trabalho têm, 

pois, uma conexão indissociável, restando objetivado que o brasileiro tenha 

constitucionalmente garantido um trabalho digno, ou seja, um trabalho livre, seguro e 

saudável. 

A Constituição Federal destaca, entre outros, como princípios e normas 

fundamentais do Estado, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho (art. 1º, II, III e IV). Ao tratar da ordem social, no Título VIII da 

Constituição, dispõe-se que sua base será o primado do trabalho e seu objetivo será 

o bem-estar e a justiça sociais. Esse título, entre outros, trata da seguridade social, 

saúde, previdência, assistência social e o meio ambiente, todos no caminho à sadia 

qualidade de vida. Ainda, a vida plena impõe uma existência saudável física e 

juridicamente, o cidadão deve ter saúde plena, com proteção contra doenças e 

acidentes, e estar na posse de todos seus direitos. 

 

2.2 Direito da Personalidade 

 

O Direito da Personalidade é novo na categoria subjetiva de direito, porém, 

mesmo já existindo na antiguidade alguma tutela neste sentido: 

 
Foi a Declaração dos Direitos de 1789 que impulsionou a defesa dos 
direitos individuais, a valorização da pessoa humana e da liberdade do 
cidadão que tornou juridicamente relevantes para o mundo e 
passaram a ser resguardados na Assembleia Geral da ONU de 1948, 
na Convenção Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações 
Unidas (DINIZ, 2015, p.118). 
 

O Direito de Personalidade foi inserido na parte geral do novo Código Civil 

Brasileiro e consistiu na inserção de um capítulo próprio, a fim de tratar dos  direitos 

da personalidade (arts. 11 a 21), tendo por objeto a Constituição Federal para trazer 

uma proteção mais abrangente, principalmente no seu art. 5º, caput, que consagra 

alguns dos direitos fundamentais da pessoa natural. Mas, tais direitos são de tais 

formas essenciais não só para os indivíduos, como também para o Estado 

https://jus.com.br/tudo/direitos-da-personalidade
https://jus.com.br/tudo/direitos-da-personalidade
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Democrático de Direito, que devem ser tutelados tanto pelo Direito Público quanto 

pelo Direito Privado, em complemento, em constante diálogo dentro da ideia de visão 

unitária do sistema jurídico.  

 
[...] O Título II da Constituição de 1988, sob a denominação “Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais”, traça as prerrogativas para 
garantir uma convivência digna, com liberdade e com igualdade para 
todas as pessoas, sem distinção de raça, credo ou origem. Tais 
garantias são genéricas, mas são também fundamentais ao ser 
humano e sem elas a pessoa humana não pode atingir sua plenitude 
e, por vezes, sequer pode sobreviver. Nunca se pode esquecer a vital 
importância do art. 5° da CF/1988 para o nosso ordenamento jurídico, 
ao consagrar as cláusulas pétreas, que são direitos fundamentais 
deferidos à pessoa (TARTUCE, 2015, p. 71). 

 

Segundo Tartuce (2015 p. 71) os direitos de personalidade sempre existiram, 

mas só foram devidamente reconhecidos pelo direito diante de fatos históricos que 

revelaram, ao longo do tempo, a importância do ser humano e justificaram a sua 

proteção pelo direito privado. “Somente diante dessa nova perspectiva de respeito à 

dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 1°, III, da Constituição Federal de 

1988, é que se pode, nas últimas décadas do século XX, construir a dogmática dos 

direitos de personalidade”. E, com a teoria dos direitos de personalidade, iniciou-se o 

novo para o mundo, um novo amanhã do direito, onde todos os direitos necessários à 

realização da personalidade e à sua inserção nas relações jurídicas.  

 

[...] A personalidade é o ponto de apoio de todos os direitos e 
obrigações, e não é exatamente um direito, mas um conceito básico 
sobre o qual se apoiam os direitos pois, o simples fato de ser pessoa 
é suficiente para que o indivíduo possua personalidade e desta forma 
todos os direitos que dela emanam (VENOSA, 2015, p.127). 

 

Os direitos da personalidade podem ser definidos como sendo aqueles 

direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. “Surgem cinco ícones 

principais: vida/integridade física, honra, imagem, nome e intimidade, e essas cinco 

expressões-chaves demonstram muito bem a concepção desses direitos” (TARTUCE, 

2015, p. 71). 

Deste modo, segundo Tartuce já referenciado, os direitos da personalidade 

são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade (art. l.°, III, da CF/l988). Porém é 
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importante associar os direitos da personalidade com seis grandes ícones, postos em 

prol da pessoa no atual Código Civil e considerados: 

 

1. Vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo conceito 
inserido no primeiro, por uma questão lógica; 
2. Nome da pessoa natural ou jurídica, com proteção específica cons-
tante entre os arts. 16 a 19 do CC, bem como na Lei de Registros 
Públicos (Lei 6.015/1973;. 
3. Imagem, classificada em imagem-retrato - reprodução corpórea da 
imagem, representada pela fisionomia de alguém; e imagem-atributo; 
4. Soma de qualificações de alguém ou repercussão social da 
imagem; 
5. Honra, com repercussões físico-psíquicas, subclassificada em 
honra subjetiva (autoestima) e honra objetiva (repercussão social da 
honra) e; 
6. Intimidade, sendo certo que a vida privada da pessoa natural é 
inviolável, conforme previsão expressa do art. 5.°, X, da CF/l 988: “são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação” (DINIZ,  2003, p. 43). 

 

Os direitos da personalidade são, em suma, aquelas qualidades que se 

agregam ao homem, sendo intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais e 

vitalícios, comuns da própria existência da pessoa e cuja norma jurídica permite sua 

defesa contra qualquer ameaça. O direito objetivo autoriza a defesa dos direitos da 

personalidade, que, por sua vez, são direitos subjetivos da pessoa de usar e dispor 

daquilo que lhe é próprio, ou seja, um poder da vontade do sujeito somado ao dever 

jurídico de respeitar aquele poder por parte de outrem (TARTUCE, 2015, p. 148). 

 Barreto (2003, p. 23), médica do trabalho, Professora e Pesquisadora da 

UNICAMP, define o assédio moral no trabalho sendo:  

 

A exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações 
humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a 
jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais 
comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que 
predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de 
longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais 
subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o ambiente 
de trabalho e a organização, forçando-o a desistirem do emprego. 

 

Guedes (2008, p. 39) define: 
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O Assédio Moral, um crime cometido pelo patrão, gerente, superior 
hierárquico ou dos colegas, ou chefia de imediato é caracterizado 
como crime cometido contra o empregado a fim de manipular o 
comportamento surgindo efeitos psicológicos negativos na vítima 
(empregado).  

 

Já Levi (2008, p. 29) diz que: 

 
O assédio moral se caracteriza pela conduta do agressor que é 
insistente e reiterada por período prolongado, com ataques repetidos, 
que submetem à vítima a situações de humilhação, rejeição, 
discriminação e constrangimento, com o objetivo único de 
desestabilizá-la emocionalmente e psiquicamente, quase sempre 
resultando em danos à sua saúde física e mental. 

 

Na concepção de 3 autores: Hirigoyen (2006), Barreto (2003), Schimdt (2002), 

o assédio moral não se dá de uma forma explicita, nem sempre o assédio moral é de 

fácil comprovação, porquanto a maioria das vezes ocorre de forma dissimulada 

desestabilizando a vítima, o clima no ambiente de trabalho gera na vítima assediada 

um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e psicológica, 

predispondo ao desenvolvimento de doenças crônicas.  

Salienta-se que o agressor com o passar do tempo chega até a induzir a vítima 

a ter comportamentos que ela normalmente não teria, ou seja, a vítima acaba fazendo 

escolhas que vai contra o seu próprio temperamento, exemplos: a raiva e indiferença 

em demasia. Todos os atos comportamentais procedidos do patrão, gerente, superior 

hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e intensiva 

perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas e 

morais da vítima. 

  O assediador age por impulsos negativos e sem caráter, sendo perverso ao 

verificar que sua vítima fraqueja aos poucos diante de sua maldade Hirigoyen (2006, 

p. 56): cita as ações do Agressor como [..] “Uma palavra contundente é algo que pode 

matar ou humilhar, sem que se sujem as mãos. Uma das grandes alegrias da vida é 

humilhar seus semelhantes”. 

  Leymann (2009, p. 45) diz que o agressor, um desumano que age através de 

gestos e condutas abusivas e constrangedoras, “busca inferiorizar, difamar, ironizar, 

dando risinhos, e fazendo brincadeiras de mau gosto; não cumprimenta e é indiferente 

à presença do outro; dá tarefas sem sentido e que jamais serão utilizadas; controla o 
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tempo de idas ao banheiro, impõe horários absurdos de almoço”, etc...Com essas 

situações destrói a vítima, existe um recorde de doenças nesse sentido, a vítima se 

isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar drogas, principalmente o 

álcool.  

Explica-se que a estratégia do agressor é se livrar da vítima pois a maioria 

dos trabalhadores que depois dos maus tratos, se tornam vítimas, e é forçada (as) a 

pedirem demissão ou são demitidos (as) por justa causa alegando os motivos de 

insubordinação.   

Barreto (2003, p. 47), diz que a estratégia inicial do agressor é “escolher a 

vítima, e impedi-la de se expressar e não explicar o porquê, fragilizar, ridicularizar, 

menosprezar, inferiorizar de frente aos demais funcionários e até mesmo frente a 

clientes da empresa”. Demonstrando assim aos funcionários da empresa “quem é que 

manda” demonstrando sua autoridade para aumentar a produtividade, e essa ação é 

a mais conhecida como trabalho sob pressão. A mesma autora ainda preceitua que a 

conduta que causa o assédio moral não precisa ser explícita, e poderá ser 

manifestada através de gestos sutis e palavras equívocas, justamente para dificultar 

a sua identificação.  

Guedes (2008, p. 61) preceitua o assédio moral, quando “diretores, gerentes, 

supervisores, encarregados, chefias em geral, ou pessoas que exercem função de 

liderança, abusam da autoridade que recebem, interferindo de forma negativa nas 

pessoas que lideram”.   Os modos que abusam são de forma arrogante, perseguindo 

os funcionários, impondo condições e regras de trabalho personalizadas, etc.   

Explica-se que estas humilhações repetitivas ou de longa duração, interferem 

de modo direto, comprometendo sua identidade e dignidade, ocasionando graves 

danos à saúde física e mental, podendo evoluir para o desemprego ou mesmo a 

morte, constituindo um risco visível, nas relações e condições de trabalho.  

 O Dano Moral pode ser conceituado como aquele que atinge os direitos 

personalíssimos do indivíduo, isto é, os bens de foro íntimo da pessoa, como a honra, 

a liberdade, a intimidade e a imagem. Para indenização nos casos de assédio moral, 

a Lei não possui valores estipulados. Conforme o Ministro Gelson de Azevedo do TST; 

[...] “O valor do dano, nos termos da Constituição, deve ser proporcional ao agravo”. 

O Ministro destaca ainda que a sensibilidade de cada um não possa ser medida, e, 
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para que o assédio moral possa ser comprovado, é preciso provar uma sequência de 

atos e comportamentos que conforme lembra Schmidt (2009, p.65) que [...] “O dano é 

um sofrimento da alma, subjetivo e íntimo”. 

Ressalta-se que a culpa e o nexo causal são um elemento determinante da 

responsabilidade civil, assumindo, no entanto, um papel preponderante e 

indispensável ao surgimento da obrigação de indenizar. Nota-se que dano é prejuízo, 

e é a diminuição de patrimônio ou detrimento a afeições legítimas. Todo ato que 

diminua ou cause menoscabo aos bens materiais ou imateriais, pode ser considerado 

dano.  

Segundo Schimdt (2009, p. 65) o Dano é um “mal um desvalor ou contra valor, 

algo que se padece com dor, posto que nos diminuam e reduz, tira de nós algo que 

era nosso, do qual gozávamos ou os aproveitávamos que era nossa integridade 

psíquica ou física, as possibilidades de acréscimos ou novas incorporações”.  

Considerando o efeito da lesão e o caráter de sua repercussão sobre o lesado, 

os danos conforme o jornal do 11º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho (2003), 

pode ser dividido em duas espécies, sendo elas: 

Os danos materiais são quantificados em dinheiro, pois refletem por natureza. 

Conceitua a autora Schimdt (2009, p.71) sendo “[...] O dano patrimonial é susceptível 

de avaliação pecuniária, podendo ser reparado, senão diretamente, pelo menos 

indiretamente”. 

Nota-se que diretamente: mediante restauração natural ou reconstituição 

específica da situação anterior lesão, e indiretamente: por meio de equivalente ou 

indenização pecuniária, no qual, entretanto não será aprofundado este assunto por 

não ser objeto principal de estudo nessa monografia. 

Ressalta-se que no campo dos danos morais, não há um único aspecto aceito 

de forma unânime pela doutrina. Tratando-se, portanto, de denominações, conceitos, 

configurações e outros temas relativos aos mesmos, sempre existirão posições 

respeitadas indicando novos caminhos a seguir.  

Casillo (1987) diz que ocorrendo injúria, calúnia e difamação, a disposição do 

artigo 1547 do Código Civil consistirá na reparação do dano que delas resulte ao 

ofendido. Um dos requisitos para a configuração da relação empregatícia é o salário, 



 

164 

segundo o preceito contido no artigo 3º da CLT. Assim, sempre que possível este deve 

nortear o critério da indenização por dano moral, multiplicando-se por fatores diversos. 

Acredita-se na sensibilidade dos magistrados, e geralmente as decisões são 

justas, especialmente porque se submetem ao duplo grau de jurisdição, e se algum 

equívoco foi cometido pela instância a quo, a instância ad quem poderá rever a 

situação. Se possível, na inicial, o reclamante já deve mensurar algum valor do seu 

pedido, tornando a análise da situação mais fácil. 

 

2.3 Redes Sociais e as Empresas 

 

A aceitação das mídias sociais alterou consideravelmente a cultura do local 

de trabalho; em muitos casos deixando as empresas desconfiadas do impacto que o 

uso dessas plataformas pode ter sobre a produtividade do negócio.  

Embora o sentimento corporativo inicial da apreensão em relação às mídias 

sociais possa ter diminuído nos últimos dois anos, muitas empresas ainda estão 

lutando para fornecer aos funcionários acesso oficial a tais domínios durante o horário 

de trabalho. Dito isto, uma nova onda de mobilidade está em andamento, com maior 

proliferação de dispositivos e melhor conectividade com a Internet através desses 

dispositivos (BARROS, 2012).  

As mídias sociais, portanto, extrapolaram os limites do espaço de trabalho e 

a maioria das empresas hoje desenvolveu políticas em torno do uso aceitável de tais 

plataformas. 

Embora haja uma cautela visível em relação ao uso das redes sociais de um 

ponto de vista individual, as empresas se tornaram mais conscientes da produtividade 

que pode ser obtida através do uso efetivo de tais plataformas do ponto de vista 

comercial. Como um exemplo, as equipes de recrutamento se beneficiaram 

amplamente de aproveitar o potencial das plataformas de redes sociais e são capazes 

de avaliar efetivamente seus antecedentes e exposição da indústria através de meios 

como o Linkedin. Além disso, a equipe de recrutamento também pode direcionar 

especificamente seu público de forma apropriada através de uma variedade de 

segmentação que está disponível em tais plataformas; chegando assim à audiência 

certa desde o início. Também simplificou consideravelmente o processo para os 

candidatos que podem compartilhar seu perfil facilmente com a empresa escolhida. 
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Além disso, de uma perspectiva organizacional, as empresas também estão 

criando plataformas sociais personalizadas para impulsionar melhor a colaboração 

interna em sua força de trabalho. Essa habilitação permite que os funcionários se 

comuniquem mais rápido e melhore o compartilhamento de dados, tudo ao mesmo 

tempo em que garantem que as medidas de segurança sejam respeitadas.  

À medida que as redes sociais incentivam uma resposta mais rápida do que 

a do e-mail, essas plataformas ajudam a aumentar a produtividade e incentivar a 

participação, independentemente da localização geográfica. As empresas também 

conseguiram criar plataformas de engajamento digital para permitir que a força de 

trabalho se conecte com várias funções de suporte, ou seja, funções de TI e RH. Isso 

fornece uma reviravolta mais rápida para consultas que tradicionalmente tinham um 

tempo de resposta mais longo. 

Do ponto de vista central do negócio, o surgimento de análises provou ser 

extremamente efetivo. As empresas estão agora preparadas para obter melhores 

ideias sobre o comportamento de seus clientes e segmentar seletivamente as 

preferências de cada grupo de clientes específico. Por exemplo, a Intel desenvolveu 

e implantou uma ferramenta de análise de mídia social para uma instituição financeira 

líder, para poder traçar os perfis dos clientes e avaliar como o envolvimento do ciclo 

de vida do cliente poderia ser melhorado. A empresa foi capaz de identificar 

adequadamente quais canais eram influenciadores primários no processo de tomada 

de decisão do cliente para produtos financeiros específicos e se conectar com eles 

em conformidade (DRUBSCKY, 2017). 

A fluidez entre o trabalho e o lar apresenta um desafio para os empregadores 

que desejam eliminar o comportamento de bullying - especialmente porque eles usam 

cada vez mais as ferramentas de mídia social para o envolvimento dos funcionários. 

Uma vez que os empregadores têm o dever de cuidar de seus funcionários, é sua 

responsabilidade agir se o bullying entre colegas de trabalho ocorrer fora do escritório 

em computadores e dispositivos pessoais? (DRUBSCKY, 2017). 

A lei ainda está se recuperando nesta área, mas é possível que os 

empregadores disciplinem os funcionários e até mesmo o demitam por seu 

comportamento e atividades fora do trabalho. Ter políticas de empresa bem redigidas, 

que explicam que esse comportamento será considerado uma infração disciplinar, 
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independentemente de ocorrer fora ou dentro do escritório, é de suma importância, 

sendo dentro deste universo a criação de procedimentos e treinamentos para garantir 

que eles tenham uma cultura capaz de lidar com estas situações. 

As redes sociais, são geralmente conhecidas como estruturas sociais, onde 

grupos de pessoas, que são conectados por um ou mais tipos de relacionamentos, 

tais como amizade, interesses comuns ou até mesmo compartilhar conhecimento uns 

com os outros. Agora que temos a definição clara, podemos continuar com a origem. 

Sua origem começa em 1995, quando Randy Conrads criou o site 

classmates.com. Com essa rede social, eles queriam que as pessoas pudessem 

recuperar ou manter contato com ex-colegas de escolas, institutos ou universidades. 

Em 1997 veio o sixdegrees.com, que permitia aos usuários criar perfis, listar amigos 

e enviar mensagens. 

Mais tarde, em 2002, sites que promovem círculos online de amigos 

aparecem. Uma das primeiras redes sociais foi o Friendster, criado para ajudar a 

encontrar velhos amigos, e desde o início até a divulgação oficial do site, em maio de 

2003, havia crescido para 300 mil usuários. 

Em 2003 apareceram Friendster, Ecademy, Soflow, Tribe.net, MySpace e 

Linkedin, entre outros, havia mais de 200 sites de redes sociais naquele ano. A 

popularidade desses sites cresceu rapidamente. Uma das redes mais populares 

atualmente é o Facebook, foi criada em 2004 originalmente para dar suporte a redes 

universitárias. Posteriormente, foi estendido para incluir estudantes do ensino médio, 

profissionais e, finalmente, todos os potenciais usuários da Internet. Deve-se notar 

que atualmente temos muitas redes sociais, as mais populares são: 

Atualmente, o Instagram é o aplicativo de foto e vídeo mais popular. Suas 

origens remontam a 2010, quando Mike Krieger e Kevin Systrom, da Universidade de 

Stanford, são conhecidos por meio de uma rede. Ambos trabalharam neste aplicativo 

de celular. Os grupos de investidores decidiram apostar em seu trabalho, permitindo 

que a dupla trabalhasse em seu projeto com mais de quinhentos mil dólares. 

O Twitter é um serviço gratuito de micro blog e permite que seus usuários 

enviem entradas com base em texto micro, chamadas "tweeds", com um tamanho 

máximo de 140 caracteres. Essa rede nasceu em 2006, graças a alguns jovens 

empreendedores que trabalhavam para a Odeo Podcasts, Inc., de São Francisco, 
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Estados Unidos. Seus fundadores são; Evan Williams e Biz Stone com a colaboração 

de Jack Dorsey, Evan Henshaw Plath e Noah Glass. 

O YouTube é um portal que permite aos usuários fazer upload e visualizar 

vídeos. Esta rede foi fundada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim em 

fevereiro de 2005 em San Bruno. É dito que, de acordo com Hurley e Chen, a ideia do 

YouTube surgiu das dificuldades que eles tiveram ao tentar compartilhar vídeos 

tirados durante uma festa em San Francisco. 

Existem muitas redes sociais, no entanto, os avanços tecnológicos todos os 

dias contribuem para melhorar cada uma dessas plataformas, atualizações são feitas 

constantemente para melhorar seu desempenho. Hoje podemos dizer que temos 

várias ferramentas na rede para comunicar, interagir e compartilhar com outros 

usuários. 

Monitorar os funcionários da empresa é uma área muito sensível e a maioria 

dos empregadores não está monitorando tudo o que seus funcionários fazem porque 

isso é muito difícil de justificar, diz Fiorelli (2015), mas quando se trata de uma questão 

de segurança cibernético, eles podem ser capazes de justificá-lo, desde que seja 

proporcional - e sua posição é muito mais cômoda se eles informaram os funcionários 

através do contrato que eles podem monitorar a correspondência por e-mail. 

Uma vez que as comunicações digitais podem ser salvas e armazenadas, é 

indiscutivelmente mais fácil para as vítimas coletar provas de cyberbullying. No 

entanto, existe sempre o risco de que as comunicações digitais possam ser mal 

interpretadas ou interpretadas de forma diferente, também - o que as empresas 

podem usar para justificar seu comportamento. Tomar nota dos incidentes 

relacionados pode ser útil nessas circunstâncias (FIORELLI, 2015). 

A maioria das empresas pensa que sites de redes sociais, como Facebook, 

Twitter, MySpace e Linkedin, são lugares onde os empregados perdem tempo, no 

entanto, vários estudos mostraram o contrário. O uso das redes sociais pode 

realmente aumentar a produtividade dos funcionários.  

Um número de estudos mostra que os funcionários que usam sites de redes 

sociais são 9% mais produtivos do que aqueles que não os usam tornando-os 

sociáveis e pessoas melhores no local de trabalho, o que significa que eles são 
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tratados com a interação com os outros muitas vezes resolvendo problemas do próprio 

trabalho.  

Em um desenvolvimento relacionado, a AT & T, uma empresa que vende 

serviços de conexão com a internet, realizou uma pesquisa independente com 2.500 

funcionários em cinco países europeus. Dos empregados que usam sites de redes 

sociais: 65% se tornaram trabalhadores mais eficientes, 46% lhes deixaram mais 

criativos, 38% ajudaram a ganhar conhecimento e encontrar soluções para problemas, 

36% permitiram que coletassem conhecimento sobre funcionários e clientes e 32% 

criaram oportunidades novas com a equipe (JACKSON, 2017).  

Os funcionários também relataram que as redes sociais se tornaram parte da 

cultura do seu local de trabalho. Do ponto de vista organizacional, o site de rede social 

é a maneira mais rápida de coletar informações. As organizações estão ativamente 

alavancando o poder das redes sociais para encontrar novas oportunidades de 

negócios, novos grupos de indivíduos e empresas de mentalidade semelhante e 

novas fontes de sabedoria, conselhos e conhecimentos específicos. 

Facebook, Twitter, Tuenti, Flickr, Instagram, Linkedin, nomes de redes sociais 

às quais nos acostumamos nos últimos anos e que já fazem parte de nossas vidas. 

Através deles falamos que estamos preocupados, pensamos, trazemos nossas vidas 

para as pessoas que se preocupam, mas também, e na maioria dos casos 

inconscientemente, envolvemos nossos negócios e privacidade para melhor 

trabalharmos. 

Era apenas uma questão de tempo antes que as redes sociais se tornassem 

um novo ponto de conflito entre empresa e trabalhador, tanto por causa de seu uso 

ou abuso durante o horário de trabalho quanto por causa das opiniões e experiências 

comentadas nessas redes sociais. Como as redes sociais se tornaram mais presentes 

em nossas vidas, o número de demissões disciplinares que têm sua origem e causa 

nelas disparou.  

A análise desta questão concentra-se em três questões principais. O primeiro 

seriam as demissões disciplinares que têm sua origem em que o trabalhador dedica 

o dia de trabalho, no todo ou em parte, a navegar em redes sociais ao invés de realizar 

as tarefas confiadas. O segundo, relacionado às demissões disciplinares que derivam 

de comentários feitos em redes sociais. Por fim, as demissões disciplinares que 
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derivam do fato de que a empresa obtém nas redes sociais informação do trabalhador 

que supõe uma falência da boa-fé contratual por parte desta. 

O uso da internet no local de trabalho para assuntos estritamente pessoais, 

incluindo o uso de redes sociais, dependerá, em grande parte, do grau de 

consentimento do negócio nesse sentido. Até o momento, tendo em conta os 

acórdãos existentes sobre esta matéria, é indiscutível que, se o empregador tiver 

informado expressamente os trabalhadores de que a utilização da rede é 

exclusivamente dedicada a questões laborais, a sua utilização privada seria 

claramente irregular (MELLO, 2015). 

Na ausência de um protocolo na empresa sobre o uso da Internet, a 

permissibilidade do uso privado vai depender muito de como ele é feito, evitando, por 

exemplo, navegar em páginas que podem colocar a segurança da empresa em risco, 

divulgação de informações confidenciais, uso da rede para criticar ou ridicularizar 

colegas ou desacreditar a empresa para a qual você trabalha etc. 

Em resumo, no caso de uso particular da rede, isso deve ser feito respeitando 

a boa-fé contratual, por tempo claramente limitado e desde que haja uma tolerância 

comercial a esse respeito e não uma proibição expressa de seu uso para fins 

particulares. 

Com base nisto deve-se notar que o empregador tem o direito de controlar e 

monitorar o trabalhador dentro de suas obrigações e deveres, respeitando a dignidade 

do trabalhador ao desempenhar as funções de monitoramento e controle 

principalmente porque o computador não pode atribuir atividades privadas, mas as 

tarefas estritamente profissionais, nestes casos, serão completamente legítimos 

registros de negócios e monitoramento de computadores sem aviso para o trabalhador 

(MELLO, 2015). 

Algo diferente é que se na empresa não há regras específicas sobre o uso da 

internet e o trabalhador usa o computador para atividades particulares. Nestes casos 

entende-se que para o trabalhador há uma certa "expectativa de privacidade" e, 

portanto, registros e controles se eles existem necessariamente tem que ser 

respeitada a sua dignidade.  

Outra consequência que deriva do uso de redes sociais para os trabalhadores, 

e que normalmente é negligenciada, é que os comentários deixados nos mesmos 
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podem ser usados pela empresa para a qual eles fornecem serviços para justificar 

uma demissão. À medida que o uso dessas redes sociais se expande, o número de 

sentenças de demissão que têm sua origem nos comentários que foram feitos nelas 

aumenta. 

Não obstante o exposto, é o uso empresarial da vida pública do trabalhador 

compartilhado em redes sociais que está gerando um maior número de demissões 

disciplinares, principalmente quando o empregado se encontra em situação de 

Incapacidade Temporária e declara apropriado a demissão de um trabalhador que 

estava em uma situação de baixa para a depressão, por transgressão de boa-fé, 

depois de ser descoberto por algumas fotos publicadas no Facebook que o funcionário 

fez viagens noturnas e consumiu álcool e tudo isso detalhado com imagens em redes 

sociais, e sem o conhecimento e autorização do médico que acompanhou seu 

processo de incapacidade temporária. 

 

2.4. Ambiente de Trabalho 

 

O trabalho é uma necessidade natural e interminável da raça humana, pois 

sem ele o homem não tem condições nem de existir, pode se dizer que é bem diferente 

dos animais irracionais, que se adaptam em meio ao ambiente em que vive. Sabe-se 

que o homem atua sobre o trabalho, pois é dele que se obtêm os bens materiais 

necessários para sua existência. Nota-se que a humanidade tem conhecido quatro 

regimes diferenciados de relações de produção: comunidade primitiva, escravidão, 

feudalismo e capitalismo, sendo que existiu uma experiência de um regime comunista 

cuja primeira etapa é o socialismo. 

A primeira forma de trabalho que tivemos conhecimento foi a escravidão, na 

qual o escravo era obrigado a trabalhos forçados, ininterruptos, sem hora de 

descanso, sem salário e sob pressão psicológica e emocional. De acordo com Platão 

e Aristóteles, o trabalho abarcava apenas a força física. E a dignidade de uma pessoa 

estava nas suas palavras e não no seu esforço físico, sendo o trabalho árduo realizado 

pelos escravos. As atividades mais aristocráticas ficavam a cargo dos filósofos, pois 

afirma-se que naquela época quem laborava não era digno, mas somente quem usava 

a mente (SUSSENKIND, 2012). 
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O direito humano foi sucessivamente idealizado como fonte de libertação que 

trouxe a paz social, o bem-estar coletivo e dominação racional do universo. O trabalho 

trouxe a dignidade ao ser humano, sabe-se que quando o ser humano trabalha ele se 

torna um ser elevado em relação aos outros, apenas por poder realizar um trabalho, 

pois poderá se suster e à sua família (SUSSENKIND, 2012). 

Quando se fala em ambiente físico de trabalho, nos referimos a tudo o que 

está no ambiente físico em que o trabalhador executa suas tarefas, e isso pode causar 

efeitos negativos em sua saúde. Como fatores principais podemos catalogá-los da 

seguinte maneira: 

Fatores Físicos: O desenho dos espaços de trabalho deve ser levado em 

conta não apenas como uma questão de racionalização de processos industriais ou 

como uma imagem da empresa, mas pensando que ela pode ser um elemento 

relevante de insatisfação no trabalho. O layout do espaço de trabalho é um estressor 

ligado a situações de aglomeração, isolamento, ordenação e é fonte de insatisfação, 

irritabilidade e menor desempenho (HILL, 2006). 

Iluminação: os diferentes aspectos da iluminação (brilho e contraste) são 

relevantes, tanto para o desempenho como para o bem-estar psicológico. A 

iluminação inadequada no trabalho tem consequências negativas para a visão, 

dificulta a manutenção da atenção, provoca dores de cabeça, fadiga ocular, tensão e 

frustração para realizar as tarefas mais irritantes e dispendiosas. A iluminação é um 

estressor que, não controlado, gera: fadiga, maior número de erros, maior tempo de 

execução da tarefa, tensão e insatisfação (HILL, 2006). 

Fatores biológicos: Eles são capazes de produzir risco psicossocial por causa 

da percepção do trabalhador do efeito nocivo que eles exercem sobre sua saúde. 

Considera-se que são mais suscetíveis a sofrer os efeitos psicológicos de fatores 

biológicos que estão próximos ao possível contaminante, desconhecem seu 

comportamento, ou que, conhecendo o agente biológico, reconhecem a gravidade da 

exposição (SLACK, 2002). 

Estilo de comando: influencia o ambiente de trabalho e as relações entre os 

trabalhadores e entre eles e os chefes, pois as atitudes do superior ou do chefe afetam 

direta ou indiretamente os trabalhadores sob seus diferentes estilos de gestão ou o 

exercício do comando, geralmente extraído da combinação de alguns dos principais 
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padrões ou modelos. Estilos de comando com um baixo controle do chefe no trabalho 

dos subordinados e realizado à distância. Estilo democrático ou participativo esse tipo 

de chefe, em geral, ouve e valoriza as opiniões de seus subordinados, favorecendo 

iniciativas criativas e, acima de tudo, mantém um alto senso de crítica e autocrítica. 

Estabelece uma boa comunicação com os diferentes níveis de gestão e entre chefes 

e subordinados e mantém todos informados sobre os eventos que afetam o sistema 

em geral. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Um instrumento de medição adequado é aquele que registra dados 

observáveis que realmente representam os conceitos ou variáveis que o pesquisador 

tem em mente. No caso desta pesquisa foi qualitativa, usando a análise de artigos, 

livros e tópicos da internet obtendo a validade dos dados, tornando a pesquisa 

confiáveis, ou seja, ao replicá-los em condições semelhantes, produzindo assim os 

mesmos resultados. A conceitualização envolveu uma série de processos, por meio 

dos quais as ideias e os conceitos foram classificados e diferenciados de tal maneira 

que se produziu definições que permitiram chegar a acordos sobre as teorias que se 

pretendeu expressar.  

O procedimento para a coleta de informações secundárias foi feito como uma 

ficha onde havia as informações básicas como título, autor, editora, data de edição, 

etc. e um guia de conteúdo onde havia um registro e contribuições da obra para o 

trabalho onde se escreveu os conceitos, variáveis ou hipóteses que governavam a 

obra e principalmente os dados que foram relevantes para a pesquisa. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise sobre a privacidade no ambiente digital no trabalho e o estudo das 

políticas das empresas em matéria de controle das comunicações dos trabalhadores 

nos permitem apresentar um conjunto de conclusões, que ainda está numa fase inicial 

de definição de seu caráter mutante e em que a justiça brasileira ainda não tem 

definições prontas e acabadas. Diante desse cenário, este trabalho tem sido capaz de 
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definir o termo da seguinte forma: não obtivemos uma definição especificando o que 

é ou o que constitui o direito à personalidade no ambiente de trabalho com o uso da 

internet, apresentando assim o que é conhecido como o fosso digital, apontando para 

o acesso desigual à rede, isto é, nem todas as empresas compreendem a importância 

da internet e do conteúdo publicado por seus trabalhadores, afinal personalização e 

consequente individualização, cria realce e supera a valorização da pesquisa 

subjetivista. 

De acordo com esse modo de operação da rede, há uma adaptação do 

trabalhador, criado como consequência de sua interação com a rede. Na função de 

personalização presente, dois tipos de espaços foram estabelecidos. Em primeiro 

lugar, existe o espaço personalizado involuntariamente, que assume uma perspectiva 

pré-fabricada, construída a partir das informações extraídas dos hábitos de uso do 

usuário. E, por outro, o espaço pessoal servindo voluntariamente personalização 

ativa, diretamente escolhido pela empresa. 

Os perigos encontrados neste espaço virtual estão ligados à privacidade por 

causa da estrutura e funcionamento da rede, o que permite a opção de registrar os 

movimentos virtuais de um trabalhador, permitindo assim estabelecer um estado de 

vigilância. A impressão digital, tanto em suas versões ativa quanto passiva, gera 

muitos dados sobre os usuários, transformando-os em pessoas identificáveis e 

controláveis. A partir do avanço nas tecnologias de extração de dados na rede, 

aumenta a dificuldade em salvaguardar a privacidade da empresa. Isso demonstra a 

necessidade de os empresários saberem como a rede funciona para estar ciente de 

como gerenciar sua privacidade e o que eles estão expostos a cada vez que seus 

funcionários navegarem na rede. 

Para justificar este fato, é necessário levar em conta três condicionantes da 

rede. A primeira é de que o uso da esfera digital é multidisciplinar e heterogêneo, e é 

entendido como um espaço onde tudo tem um lugar. A segunda é a falta de regras 

comuns para todos os trabalhadores, além do senso comum que diz o que deve ser 

publicado e o que não deve, que diz onde e como. A terceira é a configuração da 

identidade digital, publicamente pesquisável, que também determina as publicações 

das pessoas. Isso envolve a convergência da rede privada da empresa. Para entender 



 

174 

os limites entre espaço público e privado e com a filosofia da Internet, a cultura de 

compartilhamento e comunicação no digital sacrifica a privacidade empresarial.  

O medo de ser excluído, de ser esquecido, é mais forte que o sentimento de 

privacidade. A necessidade de cultivar e criar um perfil em uma rede social estimula a 

publicação de informações pessoais, até mesmo íntimas e muitas vezes da própria 

empresa. A extinção define a tendência de publicar abertamente intimidades na 

Internet, a conversão do íntimo ao extremo. Esse tipo de comportamento pertence 

principalmente às redes sociais, nas quais a quantidade de informações pessoais para 

compartilhar parece não ter limite.  

A digitalização e a atividade na rede supõem a criação de um novo paradigma 

para a direita. No entanto, esta nova esfera de ação é controlável pela legislação antes 

da era da Internet. Ou seja, a legislação relativa aos direitos que protegem a esfera 

privada das empresas deve se adaptar à rede, alargando a cobertura da legislação 

existente e proteger os direitos da personalidade (imagem, privacidade, honra e 

autodeterminação informacional) e direito de proteção de dados.  

Nenhuma lei específica foi criada para regular a esfera digital. Sendo o mesmo 

conceito em diferentes espaços, o que foi feito é estender sua proteção. Adaptação 

dos direitos existentes tem sido simples no sentido de que ele transpôs o conceito que 

teve como denegrir personalidade para a esfera digital. No entanto, neste novo 

paradigma, os ataques contra a privacidade pessoal e empresarial, imagem e honra 

se multiplicaram e assumiram diferentes formas. A lei tenta resolver esses problemas 

com a legislação atual, mas é verdade que ainda há um longo caminho para cobrir 

todas as necessidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o surgimento da Internet e, em particular, das redes sociais, assumiu-se 

que os direitos da personalidade, direito à honra, privacidade pessoal e própria 

imagem são reduzidos como resultado da expansão desses serviços online. O 

problema é agravado porque o usuário do serviço não é apenas um sujeito passivo, 

mas também um sujeito ativo, já que dissemina conteúdo multimídia, facilitando, em 

grande medida, que seu comportamento possa afetar os direitos de terceiros. 
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A legislação com a qual se ocupa o sistema jurídico brasileiro, ainda 

engatinhando, é às vezes tratada de maneira específica e, em outros momentos, 

aproveita a regulação de outras questões correlatas, tentando proteger os direitos dos 

trabalhadores e das empresas que eles estão expostos aos riscos envolvidos na 

Internet. 

O principal problema é que os padrões correm o risco de se tornar obsoletos, 

devido à rapidez com que a tecnologia evolui. Então, além de tentar conscientizar as 

empresas sobre as ameaças representadas pelo uso da Internet, especialmente no 

ambiente de trabalho, seria aconselhável que as regras sobre este assunto fossem 

atualizadas em alguns aspectos regularmente, a fim de evite que eles permaneçam 

ineficazes e protejam a privacidade e os direitos da personalidade dos trabalhadores. 

Devemos ter em mente que a Internet, assim como as redes sociais, são um fenômeno 

global, de modo que, para oferecer ao sujeito uma proteção efetiva de seus direitos 

de personalidade, soluções harmônicas e comuns devem ser adotadas em nível 

internacional, já que atualmente existem diferenças importantes entre os 

regulamentos nacionais e internacionais. 

Conforme expusemos ao longo da presente investigação, as empresas 

representam as principais usuárias de novas tecnologias, razão pela qual, dada sua 

vulnerabilidade especial, fazem com que estejam mais comprometidos com seus 

riscos e sejam mais indefesos contra os ataques externos. Entretanto, apesar disso, 

constatamos que, na prática, recebem um tratamento quase idêntico ao usuário 

comum, principalmente levando-se em consideração a ausência de mecanismos 

efetivos para verificar a origem dos acessos.  

As empresas hoje têm mecanismos para diminuir este tipo de ações, mas 

especialmente referentes aos direitos de honra, privacidade e autoimagem do 

trabalhador estabelecem-se uma distinção entre o direito e o dever do mesmo, 

exigindo para esta última hipótese a intervenção dos representantes legais e da justiça 

naquelas decisões que afetam seus direitos de personalidade. No entanto, diretrizes 

precisas ainda não foram estabelecidas para ajudar a determinar quando a empresa 

ou trabalhador tem usado de forma errada para poder atuar sem a necessidade de ter 

o consentimento de seus empregadores, por isso estamos diante de um conceito 

jurídico indefinido, não há nenhum preceito que nos defina de forma clara. 
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De todo o exposto, consideramos que é latente a necessidade de prosseguir 

com a atualização legislativa sobre as normas em vigor sobre o assunto, tendo a 

reforçar a proteção dos direitos de honra, privacidade e da autoimagem, 

implementando medidas que tentem impedir o acesso a esses conteúdos ilícitos, bem 

como a divulgação de qualquer tipo de dados que possam prejudicar a imagem da 

empresa e do trabalhador, ao estabelecer uma série de controles que permitam que 

as empresas sejam informadas das violações dos direitos a imagem da empresa, para 

que possam agir. 

Nessa linha de propostas para melhorias legislativas, o direito ao esquecimento 

digital também seria essencial, a fim de garantir o apagamento e cancelamento de 

informações na Web e o que não dura no tempo sem uma data de expiração. Portanto, 

devemos estar cientes de que estamos diante de uma nova realidade tecnológica, 

caracterizada pelo dinamismo constante e o surgimento de novos desafios legais. Por 

isso é essencial adotar mecanismos adaptados a essas novas necessidades que 

permitam atualizações periódicas para que não se tornem obsoletos, devido à rapidez 

com que a tecnologia evolui e, assim, conseguir proteger de forma eficaz os direitos 

da personalidade dos trabalhadores e a imagem das empresas, dada a sua elevada 

vulnerabilidade. 
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ÓCIO PRODUTIVO, LAZER E RECREAÇÃO: Termos Diferentes ou Partes de um 

Mesmo Constructo?  

 

Giovani Dal-Prá24 

Marisa Claudia Jacometo Durante25 

 

RESUMO 
Proporcionar momentos de lazer e descontração no ambiente de trabalho é de 
fundamental importância para o desenvolvimento do trabalhador, faz com que o 
mesmo se sinta mais motivado e busque dar suas melhores contribuições para o 
crescimento da empresa. Desta forma, teve-se como objetivo geral nesse estudo 
identificar se o ócio produtivo gera impacto sobre as organizações. Como objetivos 
específicos: a) descrever o que caracteriza ócio produtivo; b) estudar o conceito de 
lazer; c) pesquisar o significado de recreação; d) analisar o que esses termos 
impactam para a organização. Como metodologia foi utilizado a pesquisa bibliográfica, 
analisando o que já havia sido produzido sobre o tema em estudo. Observou-se que 
o ócio já vem sendo discutido há algum tempo, comparado atualmente com o lazer e 
a recreação. A partir dos estudos do material levantado considera-se que o ócio 
produtivo além de fazer bem para os seres humanos, pois estes desfrutarão de um 
ambiente de trabalho mais agradável, traz também inúmeros benéficos para empresa.  
  
Palavras-chave: Ócio Produtivo. Lazer. Recreação. Organização. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Momentos de lazer e descontração no ambiente de trabalho são importantes 

para o desenvolvimento criativo do colaborador. No entanto existem diversas 

discrepâncias na forma de pensar dos diferentes autores que estudam o tema, sendo 

considerado por muitos como uma necessidade para que o pensamento flua e novas 

ideias surjam, tal como apresenta Quintana, Joseba, Nebreda (2007), el ocio es un 

ámbito de desarrollo humano, en el que reina la libertad de elección, de expresión y 

de realización de tareas no utilitarias.  Nos dias atuais as exigências são de alta 

produtividade devido as exigências do mercado, parece então uma contradição parar 
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para descansar e desfrutar de momentos de lazer durante o trabalho. Para os autores 

o ócio no ambiente de trabalho, representa a liberdade de expressão e realização de 

tarefas, sendo um marco fundamental para o desenvolvimento humano e crescimento 

integral. 

 É muito importante que as organizações se preocupem com a qualidade de 

vida de seus colaboradores, bem como o bem-estar dos mesmos, tendo também em 

vista os objetivos que a empresa almeja alcançar. Parte-se do princípio que pessoas 

que tenham uma prática de vida saudável, trazem resultados positivos para a 

organização. Neste caso o lazer precisa ser percebido não só como uma forma de 

descanso, mas como um instrumento que gera criatividade, promove a socialização 

ampliando a produtividade do grupo de indivíduos. 

 Quintana, Joseba, Nebreda, (2007) em sua pesquisa considerou que o ócio 

implica na liberdade de equiparação de oportunidade, fazendo com que o indivíduo 

cresça, permitindo que faça algo gratificante para si mesmo, permitindo melhorar a 

qualidade de vida. 

 Na mesma linha de raciocínio, Rhoden (2009) considerou que a experiência de 

ócio é um fenômeno pessoal que possui características próprias e costumam 

acontecer em determinadas situações da vida, o que se diferencia de estado de ócio, 

que é a experiencia potencializada e não estática variando quanto ao grau ou 

intensidade. 

 Assim, após essa breve contextualização, surge a pergunta norteadora do 

estudo: ócio produtivo, lazer e recreação, qual o impacto para a organização? Tendo 

por objetivo geral identificar se há impacto do ócio produtivo, lazer e recreação, para 

a organização. 

 De modo específico busca-se: a) descrever o que caracteriza ócio produtivo; b) 

estudar o conceito de lazer; c) pesquisar o significado de recreação; d) analisar o que 

esses termos impactam para a organização. 

  O tema foi escolhido após um módulo da pós-graduação de Gestão Estratégica 

em Negócios Corporativos, onde, na ocasião discutimos sobre o assunto e o mesmo 

me despertou interesse, pois na empresa em que trabalho, temos a liberdade de 

ficarmos alguns momentos fora de nossos postos de trabalho, como uma forma de 

descontração, onde em alguns destes momentos conseguimos ter ideias de como 
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achar a solução para determinados problemas. Sua relevância está focada na 

necessidade de que os dirigentes empresariais necessitam compreender que o ócio 

é algo importante para o desenvolvimento da empresa bem como de novos produtos. 

O colaborador sente-se mais à vontade possibilita um rendimento melhor no que diz 

respeito a produtividade do indivíduo. 

 O estudo contribui para que após a tomada de consciência da equipe gestora 

das organizações, estas possam estabelecer uma relação de confiança entre as 

partes. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica.  Gil (2002) 

define que pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos, ou seja, trazer à tona 

conhecimentos em relação a uma determinada comunidade ou área de conhecimento. 

A pesquisa bibliográfica para Gil (2002, p. 44) "é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".  Já 

para Cervo e Bervian (1983, p. 55)"explica um problema a partir de referenciais 

teóricos publicados em documentos". 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 
2002, p. 32). 
 
 

  Diante destas afirmativas, o trabalho desenvolvido contou uma gama de 

diferentes autores onde se buscou subsídios para nortear a defesa do trabalho. Após 

a leitura minuciosa dos textos encontrados, descreveu-se a compreensão em relação 

aos mesmos.  
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Utilizou-se como embasamento Rhoden (2009) que entende o ócio como   um 

fenômeno pessoal com características próprias. Quintana, Joseba, Nebreda, (2007) 

considerou que o ócio implica na liberdade de equiparação de oportunidade, levando 

o indivíduo ao desenvolvimento. De Masi (1938) revelando o ócio criativo como a 

capacidade do ser humano a entregar-se a música, as artes, a atividades lúdicas, com 

a família entre outros, Aquino e Martins (2007) o ócio é muito antigo, porem sua 

visibilidade ocorreu somente após a revolução industrial. Já Dumazedier cita as 

características do ócio Cuenca (1995), cita as principais dimensões do ócio  

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Ócio Produtivo 

 

 De acordo com o dicionário online português (2018), ócio significa “Finalização 

do trabalho; folga ou repouso”, é o período que o sujeito está sem uma ocupação, 

representando a ausência de trabalho naquele momento. De acordo com Aquino e 

Martins (2007, p.484) “a compreensão do conceito de ócio surge na 

contemporaneidade, um pouco obscura, haja vista a amplitude que o termo possibilita 

pelos sentidos diversos que toma, de acordo com as realidades de abordagens e 

interesses intrínsecos”. 

Considerado como tempo livre, em que o indivíduo não se encontra focado nas 

atividades laborais, tempo geralmente utilizado para a diversão, lazer, ou voltado para 

o interesse pessoal, onde o indivíduo se entrega de maneira voluntaria ao que faz, o 

ócio se diferencia das atividades obrigatórias do dia a dia, no entanto o que pode ser 

ócio para alguns pode representar trabalho para outros. 

De acordo com Munne (1980) e Gomez (1992) (apud AQUINO e MARTINS, 

2007, p.485) relata que existe uma “relação muito forte entre a palavra ócio em 

espanhol com a palavra grega scholé, que remonta o sentido de lugar livre para o 

desenvolvimento individual, estando relacionado ao processo educativo daquela 

civilização”. No entanto os mesmos autores (2007, p.485) relatam que a palavra ócio 

possui “valores negativos, advindos da indulgencia religiosa, e pela própria história da 

industrialização e da modernização, fazendo surgir uma forma diferente de 
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relacionamentos entre patrões empregados”. Surge neste contexto os empregados e 

patrões e a necessidade de controle do tempo de trabalho, bem como fora dele, 

visando o controle social. 

 Observa-se que na visão dos autores citados que o ócio traz benefícios para o 

desenvolvimento individual do indivíduo, no entanto a palavra traz significados 

negativos, para o mundo capitalista “ócio” significa perda de tempo, ou tempo 

improdutivo, em que o colaborador não traz lucros para empresa. 

 De acordo com Max Weber (1864-1920) o cristianismo trazia o trabalho como 

fardo, advindo de castigos por causa do pecado original, no entanto a igreja calvinista 

foi que trouxe a ideia do trabalho como algo produtivo e não como um peso para o ser 

humano, chamando de ética protestante, que tinha como premissa que o trabalho 

levaria a salvação da alma. 

O ócio defendido enquanto momento de reflexão e criação é diferente do não 

fazer nada, se mostra como oposição a sociedade industrial que briga os indivíduos a 

se verem cada vez mais presos no trabalho. A teoria marxista, prega o direito 

progressivo do trabalhador para a apropriação do ócio, e a partir daí se tornasse mais 

produtiva de um modo geral. No século XX Paul Lafargue (1842-1911) publicou o 

Direito a preguiça, que deu ao ócio uma visão mais voltada para a sociedade atual. 

Cabe aqui citar também o Elogio ao ócio de Russell (1872-1970), para ele o trabalho 

não deveria ser o objetivo dos seres humano, mas que todos pudessem se dedicar a 

trabalhos mais agradáveis em seu tempo livre, não usando apenas como divertimento, 

mas também como momento para refletir e ampliar conhecimentos. 

Domenico De Masi (1938) publicado em 1995, faz uma análise do ócio na 

sociedade pós-industrial, falando do ócio criativo, do direito à preguiça, revelando o 

ócio criativo como a capacidade do ser humano a entregar-se a música, as artes, a 

atividades lúdicas, com a família entre outros, e a partir ali tirar ideias para compor 

novas situações e experiências de vida e trabalho, considerando o ócio criativo como 

importante elemento para o trabalho. 

De acordo com Aquino e Martins (2007) o ócio é muito antigo, no entanto 

ganhou visibilidade somente após a revolução industrial, época em que surgiu o tempo 

livre, o que representou segundo o autor uma conquista para os trabalhadores 
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havendo separação entre o “tempo-espaço de trabalho e lazer enquanto tempo para 

atividades que se voltam para a reposição física e mental. 

Gomes (2007) cita as características do ócio indicadas por Dumazedier em 

1979 sendo elas; 

 

Característica hedonística: o ócio é marcado pela busca de um estado 
de satisfação: ―isso me interessa. Essa busca pelo prazer, felicidade, 
alegria ou fruição é de natureza hedonística e representa a condição 
primeira do ócio. (b) Característica de desinteresse: o ócio não está, 
fundamentalmente, submetido a fim algum, seja lucrativo, profissional, 
utilitário, ideológico, material, social, político, sócio espiritual. (c) 
Característica pessoal: as funções do ócio (descanso, divertimento e 
desenvolvimento da personalidade) respondem às necessidades do 
indivíduo, face às obrigações primárias impostas pela sociedade. (d) 
Característica liberatória: o ócio é liberação de obrigações 
institucionais (profissionais, familiares, socó espirituais e 
sociopolíticas) e resulta de uma livre escolha (GOMES, 2007, p.2-3) 

 
 

Diante das características apontadas pelo autor, percebe-se que o ócio tem 

relação intima com a busca de satisfação, podendo ser considerada uma das 

necessidades básicas do ser humano, no entanto não há garantias que está 

satisfação seja encontrada no ócio.  

De acordo com Cuenca (1995) as principais dimensões do ócio são, lúdica, 

ambiental, festiva criativa e solidaria, todas elas se caracterizam pela liberdade como 

fator principal determinada pela própria vontade. 

Para Quintana, Ortúzar, Nebreda (2007), as principais manifestações do ócio 

na sociedade são a cultura, o turismo o esporte e a recreação. Estas dimensões do 

ócio de acordo com os autores ajudam a compreender a experiencia do ócio a partir 

do ponto de vista conceitual e genérico, as manifestações vistas como um fenômeno 

social, com experiências concretas. Acrescentam ainda que o ócio possui um marco 

espacial e temporal, permitindo o desenvolvimento das potencialidades dos seres 

humanos, promove o protagonismo, a responsabilidade, a autoestima, leva o mesmo 

a conhecer diferentes situações, vivenciar novas experiências, ter iniciativas, tomar 

decisões, e se relacionar com os demais em ambientes diferentes que o habitual. 

  

3.2 Lazer 
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 Qualidade de vida é desejo de todo ser humano, ou seja, ter alimentação 

adequada, usufruir de boa saúde, ter um trabalho no qual se sinta bem com uma boa 

remuneração que possa com ele pagar o essencial e o supérfluo para sua família. 

O lazer pode ser considerado o contrário de trabalho, é um campo que gera 

discussões diante da sociedade industrial, principalmente se for levado em conta as 

diferenças entre as classes sociais, o que determina também o estilo de vida de cada 

indivíduo. Lazer considerado tempo livre em que o trabalhador não se ocupa de suas 

obrigações diárias, conforme o entender de Marcelino interpretando Gramsci lazer 

significa: 

 

[..] cultura vivenciada no “tempo disponível” das obrigações 
profissionais, escolares, familiares e sociais, combinando os aspectos 
tempo e atitude; fenômeno gerado historicamente e do qual emergem 
valores questionadores da sociedade como um todo, e sobre o qual 
são exercidas influências da estrutura social vigente; um tempo 
privilegiado para a vivência de valores que contribuem para mudanças 
de ordem moral e cultural; portador de duplo aspecto educativo — 
meio e fim de educação (MARCELLINO, 1996, p. 2-3). 

  

Desta forma o lazer é considerado uma produção histórica e social, vivenciados 

a partir da classe social em que se encontra, e está amplamente ligada as questões 

da economia capitalista, onde acontece programação de tempo do trabalho. O tempo 

de lazer, se contrapõe ao tempo de trabalho ou de outras obrigações, principalmente 

em relação ao trabalho, sendo representado na modernidade por diferentes praticas 

diferenciadas que seduzem e influenciam o a forma que o indivíduo vive. 

O termo lazer na atualidade de acordo com Aquino e Martins (2007, p.485), 

 

[..] é atualmente utilizado de forma crescente, podendo ser 
empregado em sua concepção real ou ser associado a palavras 
como entretenimento, turismo, divertimento e recreação, porém 
o sentido do lazer é tão polêmico quanto a origem e o sentido do 
termo ócio.  

 
 

 O tempo destinado a lazer tornou-se também motivos de luta pelas classes 

trabalhadoras, se tornando uma necessidade humana um tempo para o repouso após 

as atividades de produção. Outros significados são atribuídos para ao lazer, nas 

palavras de Dumazedier (1976, p.33), 
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[...] um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para 
divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver 
sua informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais. 
 
 

O lazer pode ser compreendido neste caso como a livre escolha do sujeito, de 

acordo com seus valores, e beneficia-se deste ato para sua recuperação pessoal, 

buscando o próprio desenvolvimento.  

 
O lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por 
milhões de trabalhadores, possui relações sutis e profundas com todos 
os grandes problemas oriundos do trabalho, da família e da política 
que, sob sua influência, passam a ser tratado em novos termos 
(DUMAZEDIER, 1973, p.20). 
 
 

Após a revolução industrial o lazer passou a ser discutido como conceito, 

anteriormente a isso era tido como tem ócio ou não trabalhado, conseguindo seu 

espaço a partir do século XIX, quando ouve uma mudança de comportamento da 

sociedade com relação ao trabalho, principalmente nos países da Europa, tendo seu 

primeiro documento escrito em 1880 na Alemanha por Paul Lafargue. (LAFARGUE, 

1999, p. 88). Em um período que o lazer era visto como uma crítica ao sistema 

capitalista. Este tempo destinado ao lazer a partir da visão da classe trabalhadora, 

visa romper relações subordinativas vivenciadas pela classe. 

 No dia a dia o lazer se configura a partir de uma relação dialógica com outras 

áreas de vivência do ser humano, configurando-se dessa forma uma necessidade 

humana. Segundo gomes (2008) se constitui por três elementos principais, as 

manifestações culturais, a ludicidade e o tempo e o espaço social.  Para o autor as 

manifestações culturais que podem ser consideradas lazer, se constituem em jogos, 

festas passeios, viagens desenho e grafite, poesia, pintura, dança, expressões 

corporais entre outras. Estas manifestações possuem significado único para cada 

indivíduo, e por isso não é considerado apenas um divertimento. 
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 Para Dumazedier (1960), os objetivos do ócio são, aprender a descansar, 

aprender a viver em sociedade, estimular a responsabilidade para o bom uso da 

liberdade pessoal, despertar afeiçoes, criando hábitos de participação, desenvolver a 

consciência crítica, fomenta a criatividade e a originalidade. Suas principais 

características são a sociabilidade, a qualidade de vida, a liberdade e os estilos de 

vida, bem como possui a função de diversão, desenvolvimento e descanso. 

 

3.3 Recreação 

 

 Cavallari e Zacarias (2002) dizem que a vida do ser humano se divide em três 

diferentes momentos, o tempo para o trabalho, o tempo livre e o tempo para as 

necessidades básicas, sendo o do trabalho dedicado a compromissos e a vida social 

que corroboram ao final para uma aposentadoria, ao final da vida produtiva. O tempo 

para as necessidades básicas, como alimentar-se e demais cuidados pessoais, e o 

tempo livre, para dedicar-se a fazer coisas que lhes dá prazer, tempo este destinado 

a lazer, atividades físicas e mentais, as quais promovem motivação, favorecem o 

desenvolvimento e a personalidade do indivíduo.  

 De acordo com Santini (1993, p.19),  

 

Podemos dizer que quando há recreação estamos em lazer, uma vez 
que esta contém tempo livre mais atividades. Mas o inverso não é 
verdade, ou seja, para que haja recreação é suficiente o lazer, mas 
para que haja lazer é necessário a recreação, embora isto não seja 
suficiente. 

 

 Engana-se quem pensa que recreação seja coisas apenas de crianças, claro 

que na vida desta está mais presente que na vida adulta, conforme o adulto cresce 

este vai se imbuindo de outras  atividades que considera mais importantes e os 

momentos recreativos vão sendo deixado de lado, no entanto de acordo com Lorda e 

Sanches (2001), o mesmo não perde a vontade de brincar, esta não desaparece, sofre 

apenas um distanciamento, além disso a pratica regular de atividades recreativas  

ajuda a manter o condicionamento físico. 

Acredita-se que a recreação deva fazer parte do dia a dia das pessoas, seja no 

ambiente familiar, escolar ou corporativo. No entanto encontra-se dúvidas sobre o 
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verdadeiro significado do termo. No entanto, recrear é uma atividade realizada pelas 

pessoas de modo geral, sem nenhuma intenção, porém já se sabe que a mesma traz 

diversos ensinamentos mesmo que de forma sem proposito, gera conhecimentos e 

novas ideias.  

A palavra recreação, segundo Marino; et al (1952), “foi proveniente do latim 

recreatio que representa recreio, divertimento, a mesma deriva do vocábulo 

recreare, tem o sentido de reproduzir, restabelecer, recuperar, pressupondo desta 

forma que sejam atividades livres, com o intuito apenas de diversão. Atualmente o 

termo é utilizado principalmente, para definir atividades recreativas, brincadeiras, 

jogos, podendo ser individual ou coletiva. 

 Kishimoto (1997, p.123), traz o conceito de recreação como, “uma atividade 

física e mental a qual o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer suas 

necessidades físicas, psíquicas ou sociais de cujas realizações lhes advêm prazer, e 

que é aprovada pela sociedade”. 

Isso significa que a recreação deve se manter de forma livre e espontânea por 

si só, sem nenhuma obrigação, gerando satisfação e alegria a quem realiza as 

atividades, satisfazendo assim as necessidades momentâneas de quem pratica. 

Recreação é acima de tudo diversão. Dessa forma se pode dizer que recreação é 

muito bom para que as pessoas se desenvolvam de forma integral, envolvendo 

diversão e significação.  

A recreação dever apresentar ações de entretenimento, diversão, passatempo, 

porém, conforme cita Ferreira (2003) nem todo passatempo é recreação e nem toda 

diversão é uma atividade recreativa. 

Segundo Cavalaris e Zacarias (1994) a recreação apresenta características 

básicas e deve ser encarada como um fim em si mesmo, sem que espere benefícios 

e resultados específicos. Isso significa que quem busca recreação busca apenas o 

ato de se recrear, de forma lúdica e livre, sendo mais fácil, portanto desenvolver 

conhecimentos, mesmo que de forma natural e espontânea. Também é um ato que 

deve ser escolhida livremente e praticada espontaneamente, segundo os interesses 

de cada um, ou seja, a escolha de local, companhia e atividades é extremamente 

individual. 
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 Cavalaris e Zacarias (1994) ainda fala que a prática da recreação deve levar o 

praticante a estados psicológicos positivos, por isso a escolha das atividades deve ser 

vista e feita com cautela, para evitar situações constrangedoras que inibam os 

participantes; determina que a recreação seja feita de forma a propiciar o exercício da 

criatividade, na medida que ofereça estímulos para que essa criatividade seja 

plenamente desenvolvida; as características inerentes a cada grupo social, os seus 

aspectos políticos, socioeconômicos ou culturais poderão determinar a escolha do 

grupo. 

Em relação aos objetivos a recreação a recreação visa experimentar novas 

atitudes/posturas para que o indivíduo se estabeleça como sujeito-histórico; fortalecer 

a saúde física, mental e espiritual; desenvolver habilidades, auxiliar no processo de 

aprendizagem, incentivar a liderança, a criatividade e a iniciativa, colaborar com o 

processo de socialização, adquirir prazer pelo lúdico, ajudar no crescimento físico, 

fortalecimento muscular e coordenação motora geral, tornar o indivíduo mais 

espontâneo, relaxar e aliviar tensões através da liberação de sentimentos, permitir a 

educação e a reeducação do comportamento, desenvolver a observação, atenção, 

percepção e imaginação, facilitar o desenvolvimento de elementos psicomotores 

(coordenação motora, equilíbrio, esquema corporal, orientação espacial e ritmo), 

contribuir para o bom convívio social, enriquecendo a formação da personalidade, 

agindo na vida em grupo (CAVALARI e ZACARIAS 1994) 

O profissional que trabalha com recreação é conhecido como recreador, porém 

ele não é um animador de festas, o recreador possui capacidades específicas 

advindas de sua formação acadêmica, importante lembrar que a recreação não está 

presente apenas na infância do ser humano, mas permeia toda vida do mesmo. Logo 

ao nascer a criança já recebe estímulos que representam atividades recreativas que 

geram momentos de alegria e prazer. Quando inicia a vida escolar a criança brinca, o 

mesmo acontece em casa. Quando está em casa a criança brinca se diverte, 

demostrando os benefícios da atividade recreativa. Na adolescência o jovem 

estabelece relações de interação através dos jogos e brincadeiras lúdicas. O adulto, 

também participa desse mundo através de atividades que realizam em seu dia a dia, 

seja em forma de passeios, jogos, enfim atividades livres à sua escolha. A recreação 

é assim fundamental para o processo de desenvolvimento humano, proporcionando 
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momentos lúdicos, vivenciando através de seu corpo, movimentos que trazem 

satisfação e bem-estar (CAVALARI e ZACARIAS 1994). 

Na escola a recreação também está presente, principalmente na hora do recreio 

onde as crianças brincam livremente. Já na adolescência a recreação continua 

presente, estabelecendo relações sociais, sendo elemento fundamental na 

construção e manutenção da socialização. “Nos ambientes de trabalho a recreação 

também já pode ser encontrada as empresas onde os trabalhadores se reúnem em 

determinados momentos para se recrear, bater papo, participar de algum jogo entre 

outras atividades, evidenciando que a recreação participa de forma ativa da 

socialização entre as pessoas” (CAVALARI e ZACARIAS, 2002, p.18) 

A recreação faz parte também da socialização dos indivíduos, através da 

interação servindo como ferramenta para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, 

linguístico e moral, sendo comum observar que durante a recreação surge uma 

integração da criança com seus pares, e que a partir das experiências vividas em 

grupo, da convivência e das relações interpessoais é que ocorre o desenvolvimento 

integral da criança (CAVALARI e ZACARIAS, 2002) 

Partindo da premissa de que a brincadeira, a recreação seja ferramenta 

associada à aprendizagem, mesmo que de forma não convencional, ela assume uma 

proposta construtivista, sócio interacionista, alegre e divertida, propiciando uma 

aprendizagem real e significativa. Estimulamos nossas crianças de forma lúdica, 

agindo individualmente ou coletivamente, esperando delas uma resposta criativa e 

autônoma. Acredita-se que a recreação dentro das organizações possam ser fatores 

de aprendizagem trazendo à tona situações vivencias e reflexões sobre a mesma. 

A recreação está presente em diversos locais, sempre com o objetivo de resgatar 

a alegria e o prazer, mesmo em situações difíceis ou de desconforto. Um desses locais 

de presença da recreação é na sala de aula, sendo necessário deixar que a criança 

seja “criança”, mesmo que necessite, trabalhar em conjunto, os conteúdos específicos 

de sala de aula permeados de momentos de recreação, onde a criança associe 

aprendizagem com divertimento e alegria. As creches ou escolas infantis também são 

locais em que a recreação se faz presente com maior ênfase, haja visto que a 

necessidade que a criança pequena tem de movimentar-se o tempo todo é maior 
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nessa fase, assim nas creches existem muitos momentos de diversão, recreação e 

entretenimento (CAVALARI e ZACARIAS, 2002). 

Assim, nessa fase, em que as crianças estão em pleno e total desenvolvimento, 

quando a criança está na creche ela fica sob o atendimento do profissional qualificado 

para atendê-la em todos os aspectos, sendo primordial o trabalho com atividades que 

desenvolva além da motricidade, cognição, percepção, linguagem e socialização e 

regras e limites, para o crescimento e desenvolvimento integral da criança (AROEIRA 

1996). 

Constata-se ainda que a falta do brincar pode provocar barreiras na criança, 

impedindo que seu desenvolvimento evolua normalmente, por isso a importância de 

atividades recreativas ou brincadeiras sem regras, pois através delas é que podemos 

perceber o desenvolvimento da criança em todos os aspectos. 

A recreação está presente em locais de trabalho, onde empresas que 

compreendem o valor que as atividades recreativas têm na vida das pessoas, já 

organizam momentos e espaços dentro de seus cronogramas para que seus 

funcionários tenham a oportunidade de se recrear. A recreação dentro das empresas 

vai além das propostas de intervenção laboral, realizada por profissionais da área, 

com objetivo da adaptação do local de trabalho e a prevenção de doenças 

relacionadas ao trabalho. O resultado dessas atividades nas empresas é positivo, pois 

além da melhora na produtividade, a imagem que o funcionário tem da empresa se 

aprimora, enquanto as relações dentro da empresa também ficam evidentemente 

equiparadas, fazendo com que trabalhem mais unidos em prol da empresa (PELFORT 

2003). 

O bom recreador é aquele que vive, na liderança, a condição de 
participante. Que sabe olhar o interesse de todos; que escuta o desejo 
comum; que procura, na medida do possível, aproximar-se de cada 
um, sem perder a noção de grupo. [...]. Seu trabalho proporciona 
alegria e descontração e, na liderança de um grupo, você responde 
pelo melhor aproveitamento do tempo gasto em jogos e brincadeiras 
(CAMPOS; GONÇALVES; VIANNA, 1998 p. 48). 

 

Outro local onde evidenciamos o trabalho recreativo é nos ambientes 

hospitalares, pois em virtude de ser um local muitas vezes de sofrimento e dor, a 

brincadeira se torna necessária e positiva, sendo por isso que atualmente as 
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atividades recreativas fazem parte das enfermaria e ambientes hospitalares (ADAMS 

1999). 

Hotéis, hotéis-fazenda, resorts, acampamentos e clubes são também locais 

onde encontramos atividades recreativas, cada vez mais espaços estão preocupados 

em desenvolver projetos voltados para as atividades lúdicas, propiciando um 

aprendizado diferenciado e prazeroso para as pessoas que dele se utilizam (ESTOPA 

1999). 

Encontra-se  ainda uma gama de atividades recreativas para as pessoas na 

terceira idade, pois nessa fase da vida faz necessário, além de fortalecer o aspecto 

motor, as atividades em grupo favorece a socialização e a interação entre as pessoas, 

mostrando a importância que essas pessoas, que já trabalharam e já não tem tantos 

afazeres obrigatórios, tem para a sociedade, reintegrando-a ao grupo, sendo portanto 

o processo de envelhecimento sendo encarado como algo mais tranquilo que faz parte 

da vida de todo ser humano. 

As atividades recreativas classificam-se de acordo com as necessidades e 

características de cada indivíduo ou grupo social bem como de seus objetivos. 

Ferreira (2003) alerta que as atividades físicas podem variar de fáceis a difíceis, 

extraindo dos participantes caracterizas individuais que passam muitas vezes 

despercebidas se estas não forem praticadas. Para Guerra (1988) a recreação pode 

ser ativa e passiva. A recreação ativa relaciona-se a atividades motoras as quais um 

esforço maior é exigido ação do participante, como no caso os jogos atividades que 

envolvam o raciocino, ou seja atividades intelectuais, artísticas, criadoras, como 

xadrez, pinturas, música, teatro. Relata também as atividades recreativas de risco, 

estas envolvem o paraquedismo, mergulho profundo entre outros.  Já a recreação 

passiva está mais relacionada a aquela que o indivíduo atua apenas como expectador, 

se se tornar parte da atividade exercida, como por exemplo assistir a uma corrida de 

formula I, a um jogo de futebol entre outros. 

 

3.4 Os Impactos para a Organização 

 

No quadro 1 apresenta-se a comparação entre os termos e os impactos dos 

mesmos na organização. 
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QUADRO 1 - Comparação 

Situação Ócio Produtivo Lazer Recreação 

Semelhanças Tempo livre onde o 

sujeito escolhe o 

que fazer. 

Tempo livre 

Tempo que se 

destina a fazer algo 

que gosta. 

 

Tempo livre 

Tempo utilizado 

para brincadeiras, 

algo que deseje e 

goste de fazer. 

Diferenças  Pode ser 

confundido com 

preguiça; 

Nem sempre foi 

bem visto; 

Algo passivo, dá a 

noção de não fazer 

nada. Pensar, 

refletir. 

 

Tempo gasto com 

passeios, festas, 

jogos. 

 

Tem mais a ver 

com brincadeiras, 

diversão de 

alguma forma. 

Movimento, ação 

orientada. 

Fonte: Diversos autores citados nas referências. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

  

Encontra-se dificuldade em diferenciar estes termos os mesmos mantem uma 

relação muito intima um com o outro.  São três termos que aparecem corriqueiramente 

como sinônimos ou equivalentes, no entanto observa-se que o ócio e o lazer estão 

mais voltados para a liberdade enquanto a recreação tem certa orientação. 

 Uma conclusão a que se chega é que lazer e tempo livre não são semelhantes, 

uma vez que possuir tempo livre não significa que o sujeito realmente desfrute de 

momentos de lazer, ou seja, todos podem ter tempo livre, mas nem todos podem ter 

lazer. 

 Acredita-se que incluir atividades de lazer no ambiente de trabalho pode 

promover um ambiente mais agradável, melhorando as relações interpessoais e 

contribuir para a motivação do profissional. Desta forma o lazer não pode ser visto 
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apenas como uma maneira de obter satisfação no trabalho, mas de valorizar o ser 

humano, tornando-se até mesmo uma forma de reter talentos dentro da empresa. 

 A visão preliminar é de que ócio e trabalho não combinam, pois são conceitos 

diferentes, mais propriamente falando opostos. No entanto acredita-se que mesmo 

parecendo opostos podem ser complementares dentro da empresa e contribuem para 

o crescimento saudável da mesma. Este tempo de inatividade dentro do ambiente de 

trabalho pode contribuir para a geração de novas ideias, solução de problemas, 

interação do grupo fomentado a cooperação entre os mesmos. 

  Buscar usar o tempo de forma criativa, sem, contudo, ser escravo do mesmo, 

significa, se abrir para a inovação e geração de novos aprendizados. Em momentos 

de descontração podem surgir ideias criativas que muitas vezes não surgiriam de 

forma mais convencional, trazendo respostas muitas vezes a diferentes problemas na 

organização.  A manifestação do ócio ocorre em atividades que não são obrigatórias, 

possuindo ou não uma identificação própria, como o esporte, a arte e o turismo. 

  A mente humana está sempre se movimentando, o tempo todo pensando. 

Quantas pessoas já perderam o sono diante da movimentação da mente humana. E 

aparentemente são nestes momentos de perda de sono que vem à mente do ser 

humano as mais incríveis ideias. Diante desta observação, acredita-se que se o 

trabalhador tiver tempo para o descanso, para o lazer, para deixar a mente livre de 

preocupações, poderá gerar novas ideias e soluções de problemas. 

 

As empresas precisam perceber que o seu bem-estar econômico está 
diretamente ligado a indivíduos criativos e que produzem com eficácia, 
e não uma força de trabalho mecânica , que faz diariamente as 
mesmas funções em horários determinados, assim há necessidade da 
redução da jornada de trabalho com mais horas de folga, para que se 
tenha tempo livre, pois o ócio é um grande aliado para o 
desenvolvimento de uma fonte de energia numa mente criativa, 
porque as ideias não surgem repentinamente, é preciso ter tempo para 
elas fluírem (FRANCO, 2018, s/p). 

     

  Indivíduos bem tratados no seu ambiente de trabalho, são mais felizes, o ser 

humano, necessita de momentos para o lazer, o descanso, momentos de reflexão. 

Incentivar o ócio criativo dentro das empresas se configura em uma força que move o 

empreendimento. A burocratização, horários rígidos, horas extras, muitas diminuem a 

capacidade de gerar ideias talentosas. As pessoas ampliam as ideias à medida que 
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são valorizadas, que se sentem ouvidas. De Masi (1995) em seu livro diz "Existe um 

ócio alienante, que nos faz sentir vazios e inúteis. Mas existe também um outro ócio, 

que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias, assim como as 

ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade." É desse ócio que se está 

falado, o faz se sentir livre para gerar novas ideias, tendo relação intima com a 

atividade produtiva. 

  O lazer se aplicado na empresa, traz vantagens não só financeiras, mas pode 

contribuir para a diminuição do estresse, melhorar as relações humanas no trabalho, 

diminuem gastos com despesas médicas, melhora ou amplia o desenvolvimento 

funcional além de reduzir riscos de acidentes de trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a realização da leitura de diferentes autores e pesquisadores que relatam 

sobre o ócio, considera-se que o mesmo é de suma importância para o 

desenvolvimento organizacional, bem como para o bem-estar dos colaboradores 

proporcionando para que os mesmos gerem ideias criativas e potencializem os 

objetivos da empresa. 

 O ócio produtivo caracteriza-se por momentos de descontrações onde o 

indivíduo utiliza tal momento para descontração, ou fazer algo diferente do que está 

acostumado em sua rotina de trabalho. O mesmo está amplamente relacionado com 

o lazer e a recreação. Estes momentos se trabalhados em uma organização 

empresarial podem impactar positivamente o desenvolvimento da mesma, trazendo 

inúmeros benefícios, reduzindo riscos, ampliando a produção e fazendo com que os 

indivíduos trabalhem mais felizes. 

Diferente do que muitos ainda pensam, o ócio não tem nada a ver com a falta 

de vontade de trabalhar ou desenvolver algo, a diferença está centrada no fato que o 

ócio pode gerar produtividade, produzir significa trazer resultados. O ócio produtivo 

volta-se para o lazer, o estudo, o trabalho, levando o indivíduo a experiências 

diferenciadas proporcionadas pelo lazer. 

 A atualidade exige criatividade e inovação. Para que a criatividade possa fluir 

livremente há necessidade de ter momentos de lazer, sendo que em alguns momentos 
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o lazer se torna extremante necessário para que o trabalho aconteça da forma 

desejada. Os momentos de relaxamento são geradores de grandes ideias, trazendo 

ao indivíduo a capacidade de inovar no trabalho ou em sua própria vida, tornando o 

dia a dia mais leve. 

 É importante ter prazer no que se está fazendo, quando se realiza um trabalho 

que se gosta de fazer, este se confunde com prazer, com diversão. 

 Em resposta a provocação do título, Ócio produtivo, lazer e recreação: Termos 

Diferentes ou Partes de um Mesmo Constructo, conclui-se que os termos são 

diferentes, no entanto fazem parte de uma mesma dinâmica dentro do sistema 

organizacional. 
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OS EFEITOS DA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL DE ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO 

CIVIL EX DELICTO 

 

Fabio Henrique dos Santos Alvares26 

Marisa Claudia Jacometo Durante27 

 

RESUMO 
Os efeitos de ação de revisão criminal de absolvição, na ação civil ex delicto, tem o 
objetivo de revisionar a pena imposta ao condenado e sendo este absolvido ou tendo 
esta ação gerado direito antes inexistente em prol do condenado, verificar quais os 
efeitos decorrentes do ato ilícito na esfera civil o qual foi condenado e após a ação de 
revisão criminal de absolvição como ficam os efeitos antes baseados na ação penal 
condenatória transitada em julgado. O objetivo geral do estudo geral averiguar quais 
são os efeitos da ação de revisão criminal de absolvição na ação civil ex delicto. De 
modo específico buscou-se: a) verificar o posicionamento doutrinário sobre a ação de 
revisão criminal de absolvição na ação civil ex delicto; b). Analisar quais são os efeitos 
causados. Para tal constatação foi utilizado o método qualitativo e documental, 
abordando diversificados temas com base na doutrina, lei e outras fontes de pesquisa. 
Analisando os efeitos da ação de revisão criminal de absolvição, existem dois 
principais resultados, o primeiro sendo a restituição de todos seus direitos antes da 
sentença prolatada de condenação, o segundo efeito principal para fins de reparação 
civil, caso o título executivo judicial já tenha produzido efeitos na esfera cível o réu que 
foi absolvido poderá propor a ação rescisória de acordo com o artigo 966 do Código 
de Processo Civil. 
 
Palavras-chaves: Condenação. Ação de Revisão Criminal. Absolvição. Ação Civil Ex 
Delicto. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constitucional Federal de 1988 prevê que todo crime para que seja punível 

deve ser previsto em lei e que o infrator que cause danos proveniente do ato ilícito,  

independente da espécie do dano, fica obrigado a reparar, a sentença condenatória 

transitada em julgado na esfera penal,  enseja ao título executivo judicial, para ser 

proposta na esfera cível através da ação civil ex delicto buscando reparação do dano, 

contudo, a Constituição Federal prevê a possibilidade de revisionar a ação 
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E-mail: henriquelennolladvogado@gmail.com 
27 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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condenatória penal que transitou em julgado, buscando a manutenção da justiça, 

havendo nova análise a qual o réu seja absolvido, o que ocorre com a ação civil ex 

delicto ?  

O código penal em seu artigo primeiro prevê “artigo1° - Não há crime sem lei 

anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela 

Lei n° 7.209, de 11.7.1984)”, deste modo, superado esse requisito para tipificar o ato 

ilícito surge o delito. 

Instaurado o inquérito penal, posteriormente respeitado o devido processo 

penal sendo o acusado condenado em sentença condenatória transitada em julgado, 

caso o condenado tenha causado danos provenientes da sua conduta delitiva será 

responsabilizado independentemente do tipo de bem jurídico que ele lesou, sejam 

bens patrimoniais, morais, estéticos entre outros, fica obrigado a reparar a vítima como 

dispõe o artigo 927 do Código Civil. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 
de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem. 

 

No mesmo sentindo o doutrinador Fernando Capez relata que entre os efeitos 

secundários da pena esta a reparação dos danos causados. Segundo Capez (2017, 

p. 536): 

Efeitos extrapenais genéricos: são eles: a) tornar certa a obrigação de 
reparar o dano causado pelo crime: a sentença penal condenatória 
transitada em julgado torna-se título executivo no juízo cível, sendo 
desnecessário rediscutir a culpa do causador do dano (art. 63 do 
CPP). Após prévia liquidação para a apuração do quantum devido, 
pois a sentença penal condenatória transitada em julgado é, em regra, 
um título executório incompleto, deve-se ingressar com a execução do 
valor apurado. Mas o art. 387, IV, do CPP, com redação dada pela Lei 
n. 1.719/2008, trouxe a possibilidade de o próprio juiz criminal 
sentenciante fixar o valor mínimo de indenização que será 
posteriormente executado na esfera civil. 

 

Observando o artigo 63 do Código de Processo Penal, verificamos a afirmativa 

de Capez: 

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do 
dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. 
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Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a 
execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 
IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para 
a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº 11.719, 
de 2008). 

 

A ação penal condenatória transitado em julgado gera título executivo judicial, 

do qual a vítima que sofreu os danos poderá utilizar-se para propor a ação civil ex 

delicto com a finalidade de ser reparada pelo bem jurídico lesado.   

A ação civil ex delicto obriga ao condenado, além de sofrer as sanções 

previstas no Código Penal pelos seus preceitos secundários baseados na 

Constituição Federal, a reparar diretamente a vítima ou aos seus sucessores na esfera 

cível pelo dano ocasionado.  

Existe a possibilidade de que após a sentença penal condenatória transitada 

em julgado e proposta a ação civil ex delicto, surgirem ou se descobrirem novas 

provas ou outras hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal: 

 

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida :I - quando a 
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou 
à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar 
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de 
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 
autorize diminuição especial da pena (Decreto lei Nº 3.689, de 3 de 
Outubro de 1941). 

 

O artigo 621 do Código de Processo Penal, garante ao réu o direito de ingressar 

com a ação de revisão criminal e sendo este for absolvido em nova sentença penal 

após a revisão, serão aplicados os efeitos do artigo 386 do Código de Processo Penal:  

 

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 
desde que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não 
haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato infração 
penal; IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração 
penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)V - não existir prova 
de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei 
nº 11.690, de 2008)VI - existirem circunstâncias que excluam o crime 
ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, 
todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre 
sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) VII - não 
existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 
11.690, de 2008) Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz: I - 
mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade; II - ordenará a 
cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) III - aplicará medida de 
segurança, se cabível. 

 

De acordo com os incisos do parágrafo único do artigo supracitado o ilícito 

deixará de existir, sendo assim resta a dúvida, quais são os efeitos da ação de revisão 

criminal de absolvição, na ação civil ex delicto. 

Por fim, o presente trabalho pretende analisar o universo jurídico com a 

finalidade de verificar quais os efeitos da ação de revisão criminal de absolvição na 

ação civil ex delicto? Tendo por objetivo geral averiguar quais são os efeitos da ação 

de revisão criminal de absolvição na ação civil ex delicto. 

De modo específico buscou-se: a) verificar o posicionamento doutrinário sobre 

a ação de revisão criminal de absolvição na ação civil ex delicto; b). Analisar quais 

são os efeitos causados. 

Pensando no surgimento de novos indícios de inocência do condenado, é 

necessário que haja meios jurídicos capazes de reincidir os efeitos da sentença penal 

condenatória transitada em julgado, para que o direito traga a verdade real dos fatos, 

bem como, a busca pela justiça ou ainda com o surgimento novas tecnologias que 

poderão existir com os avanços sociais e que poderão influenciar em um processo já 

transitado em julgado, ou seja, a “coisa julgada”. 

É indispensável a reanalise da sentença penal condenatória transitado em 

julgado através da ação revisão criminal com base no artigo 621 código de processo 

penal. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Ação de Revisão Criminal de Absolvição  

 

A regra da coisa transitado em julgado é que após sentença condenatória ou 

absolutória, é de que o transito em julgado tenha a característica de imutabilidade da 

coisa julgada. Havendo caso em que a propositura da ação de revisão criminal 

beneficiar o condenado, dentro das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de 

Processo Penal, haverá aplicabilidade desta ação revisional. A ação de revisão 

criminal tem por fonte o princípio do in dubio pro reo, sua interposição é exclusiva da 
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defesa, pois relativiza a sentença penal condenatória transitada em julgado, e os 

efeitos da sentença condenatória são suspenso até o fim da revisão do processo 

criminal. 

A ação de revisão criminal apesar de ser aceita, não é recurso, pois não tem 

as características recursais. Uma das principais diferença entre a ação de revisão 

criminal e o recurso, é a perca do direito por interposição de tempo, ou seja, o recurso 

possui prazo especifico para sua interposição recursal mediante a sentença, a sua 

inércia na interposição dentro do prazo previsto em lei dará o direito de interposição 

recursal como precluso, diferentemente da ação revisão criminal, pois a sua não 

interposição dentro do prazo definido por lei não prejudicará para interpor a ação de 

revisão criminal pois não existe prazo especifico, pode ser interposto em qualquer 

momento, inclusive após sentença condenatória transitada em julgada de acordo com 

o artigo 621 do código de processo penal. 

 A finalidade da ação de revisão criminal é reparar o erro do judiciário, seja com 

surgimentos de novas provas ou outras situações previstas em lei, se reconhecido 

todos os requisitos para interpor a revisão criminal não existirá limite de prazo 

processual. Alguns doutrinadores adotam a ideia de que revisão criminal aplicada 

através do habeas corpus ou mandado de segurança tem como o único objetivo de 

garantir a busca real pela verdade, pois pode ser interposto em qualquer tempo. 

Existe algumas hipóteses de interposição, porém, a principal hipótese de 

interposição de ação de revisão criminal é com o surgimento de novas provas que 

coloquem em dúvida a verdade real da sentença penal condenatória transitada em 

julgado, contundo, para que seja proposta a ação de revisão criminal não obsta o 

surgimento de novas provas, a máquina estatal deve ser provocada através de atos e 

procedimentos previsto na constituição federal para que a sentença penal 

condenatória seja revisionada.  

Segundo Médici (2000, p.25-6-7): 

 

A etimologia nos dá a ideia inicial de revisão, palavra originária do latim 
revisio, revisionem “ação de revê: recognitio”; “ação ou efeito de rever, 
de examinar de novo; segunda leitura ou vista; vista minuciosa de 
escrito ou impresso para expurgá-lo dos erros. (...) Nas causas 
criminais, recurso que se interpõe para um tribunal superior de justiça 
por nulidade no processo ou por infração da lei na sentença” A revisão 
implica novo exame de causa já decidida; por ela, a justiça tem outra 
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visão de sentença (ou acórdão) condenatória irrecorrível, com 
oportunidade de eliminar erros registrados no julgamento. Pode-se 
dizer, ainda, que se trata do “reexame da causa penal finalizada com 
sentença condenatória, a fim de, no interesse da justiça reparar-se um 
erro judiciário” Para Guido Galli, a revisão é um meio de impugnação 
extraordinário, não suspensivo, parcialmente devolutivo e extensivo, 
tendente à eliminação da sentença condenatória passa em julgado, 
caracterizada por injustiça sucessivamente revelada por fatos 
ignorados pelo juízo que a pronunciou. No desenvolvimento da ação 
penal, o acusado dispõe de ampla defesa, hoje assegurada 
constitucionalmente. Assim, para modificar, revogar ou anular uma 
decisão judicial, pode valer-se de vários meios de impugnação 
previstos na legislação processual. Não mais sujeito a recurso julgado, 
porque esgotados os prazos ou interpostas todas as impugnações, até 
então cabíveis, tem-se configurada a coisa julgada. 

 

A sentença condenatória transitada em julgado, garante a segurança jurídica 

do processo e da constituição, entretanto, a aplicação da sentença judicial é feita pelo 

poder jurisdicional, ou seja, aplicada por seres humanos, e que podem ser viciadas 

pelos erros ou equívocos humanos, por isso existe a ação de revisão criminal. Com 

surgimento de novas situações benéficas ao réu ou novas provas que pode extinguir 

a punibilidade, o processo deverá ser revisado garantindo a busca pela verdade real 

e pela justiça. 

A ação de revisão criminal pode ser proposta desde que haja as hipóteses 

previstas por lei, informações que extinguem a punibilidade é uma das hipóteses a 

qual poderá ser proposta a ação de revisão criminal, outra situação existente que 

caberá a ação de revisão criminal, se dá quando houver a publicação de lei mais 

benéfica ao condenado e novamente o qual deverá ser beneficiado com base no 

princípio do in dubio pro reo, essas situações prevista em lei garante o direito a 

propositura da ação de revisão criminal sem limitação de prazo para sua interposição 

com a finalidade de reanalisar a decisão condenatória. 

Segundo Lopes (2013, p.1320): 

 

Trata-se de um meio extraordinário de impugnação, não submetida a 
prazos, que se destina a rescindir uma sentença transitada em 
julgado, exercendo por vezes papel similar ao de uma ação de 
anulação, ou constitutiva negativa no léxico ponteando, sem se ver 
obstaculizada pela coisa julgada. 

 

No mesmo sentindo, Távora e Rosmar (2010, p.1061-1062): 
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A ação de revisão criminal tem o objetivo de reexaminar sentença 
condenatória ou decisão condenatória proferida por tribunal, que tenha 
transitado em julgado. Tal demanda tem o condão de excepcionar a 
coisa julgada em matéria criminal, pelo que só se permite ajuizamento 
quando em favor do sentenciado. Não há, assim, revisão criminal pro 
societate, mas tão-somente quando o manejo é permeado pelos 
princípios do favor rei e verdade real (verdade processual), 
caracterizando-se como demanda para o resgate do status dignitatis. 
A revisão criminal é análoga à ação rescisória do processo civil. 
Ambos visam rever a coisa julgada material em determinadas 
hipóteses estritas. A revisão criminal tem natureza preponderante de 
ação constitutiva negativa. Seu manejo se dá contra sentença 
condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. A 
ação de revisão criminal envolve “a rescisão da sentença 
(rescindir=abrir), para proferir um novo julgamento em substituição ao 
anterior”, distinguindo-se assim o que se conhece por “juízo 
rescindens”, daquele denominado “juízo rescisoruim”. O primeiro tem 
o fito de nulificar o processo e o segundo de julga-lo por mérito. 
Decerto, a ação de revisão criminal, julgada procedente, poderá 
implicar a alteração da classificação da infração, a absolvição do réu, 
a modificação da pena ou a anulação do processo, sem prejuízo de 
novo julgamento perante o juiz competente (art. 626, parágrafo único 
do CPP). O judicium rescindens pode se dar isoladamente ou 
cumulativamente com o judicium rescisorium: aquele nulifica o feito e 
manda o acusado a novo julgamento (não podendo este ser mais 
gravoso ao réu do que foi anulado), enquanto o último autoriza o 
tribunal a, de plano, exarar a decisão absolutória ou condenatória mais 
benéfica ao acusado, em substituição da rescindida. 

 

Ainda segundo Médici (2000, p. 28) “os pressupostos para a revisão criminal, 

portanto, são: 1°- a configuração da coisa julgada; 2° a demonstração do erro do 

judiciário”. Como apontado pelos renomados doutrinadores é necessário a existência 

deste instituto, contudo, deve conter todos os requisitos para que seja recebido. A 

ação de revisão criminal deverá conter fundamentação, pois o motivo para interpô-la 

deve estar baseado na lei ou na jurisprudência, atualmente é primor dizer que existe 

mais especificadamente cinco hipóteses para a reanalise de uma sentença 

condenatória transitado em julgada. 

A primeira possibilidade de revisão da decisão, podemos citar a violação de lei, 

no que tange a este ponto, temos que vislumbrar que o arcabouço jurídico é estável, 

mas como sabemos, a legislação existe para atender as necessidades do povo por 

este motivo a lei poderá ser revogada ou ab-rogada com o tempo de acordo com os 

anseios e mudanças sociais, sendo assim, a cada modificação do ambiente social 
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existe uma adequação no ambiente jurídico, ou seja, a norma jurídica se amolda a 

sociedade para que mantenha sua eficácia.  

Com o surgimento de novas leis o condenado na ação processual penal poderá 

propor a ação de revisão criminal, se a lei nova trazer em seu dispositivo algo que seja 

em prol do réu, é valido ressaltar que, este instituto tem forte ligação com o princípio 

do in dubio pro reo, será aplicado a ação de revisão criminal nas sentença 

condenatória ainda que transitada em julgado, somente se a lei nova for benéfica ao 

condenado, contundo, antes de darmos continuidade, vale ressaltar que o instituto da 

revisão criminal “só atinge o indivíduo e não a sociedade, ou seja, deve ser interposto 

de modo individual” (MÉDICE, 2000, p. 161). 

Outra possibilidade jurídica da revisão da ação penal condenatória transitado 

em julgado, seria no caso de contrariedade à evidência dos autos, acontecerá essa 

situação quando a decisão prolatada pelo magistrado for contraria aos autos do 

processo, ou seja, o condenado pode ter sido sentenciado por um erro do magistrado, 

este se perceptível e demonstrado caberá a ação de revisão criminal, podendo assim, 

se revista pelo tribunal superior da área competente (MÉDICE. 2000, p. 164). 

Ainda sobre as possibilidades de revisão de sentença penal condenatória 

transitado em julgado, se a sentença for fundada em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos, este documento os quais a sentença foi 

embasada, quando falso serão excluídos do processo e a sentença será revista.      

Existem doutrinadores, que acreditam que, ao autor que juntar documentos falsos no 

processo caberá responsabilidade penal, e responsabilidade civil, pois ao ser 

condenado o réu sobre danos matérias e morais, e o preponente dos documentos 

falsos será indiciado por perjúrio e ainda por falsificação de documentos, bem como, 

sofrerão sanções em esfera cível devido o condenado ter sido exposto e ter sofrido 

constrangimento perante a sociedade (MÉDICE. 2000, p. 165). 

A quarta possibilidade é decorrente de descobertas de novas provas que 

podem absolver o condenado, a lei traz a possibilidade de propor a ação de revisão 

criminal quando as provas novas que surgirem indicarem a inocência do condenado 

ou colocar em dúvida a justiça de sentença condenatória, neste sentindo, fica claro 

que a intenção do legislador era de buscar a verdade real por meio do instituto do in 

dubio pro reo e da ação de revisão criminal mas o legislador reitera ainda a 
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possibilidade de propor a ação de revisão criminal se surgir circunstância novas que 

autorize ou diminui a pena, seja através do surgimento de novas provas ou de novos 

meios tecnológicos que comprovem a inocência de fato. 

Segundo o disposto no código de processo penal: 

 

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a 
sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou 
à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar 
em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de 
inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 
autorize diminuição especial da pena (BRASIL, 1941).  

 

Essas hipóteses garantem que a lei busque a verdade dos fatos, mesmo que 

depois de transitado em julgado a sentença condenatória. 

Ocorrendo qualquer das hipóteses prevista no artigo 621 do Código de 

Processo Penal, poderá haver nova sentença que manterá a sentença inicial, deste 

modo, mesmo que a sentença seja pela manutenção da pena, não haverá aumento 

da penal anteriormente imposta, pois a ação de revisão criminal tem por finalidade 

rever direitos ao condenado, preservando o princípio do in dubio pro reo poderá gerar 

direito antes inexistente, por este motivo é ação exclusiva da defesa, sendo a 

revisional favorável ao condenado, seja em procedência parcial ou integral, este terá 

a manutenção de seus direitos antes inexistente decorrentes da procedência da ação 

revisional, poderá ser absolvido tendo todos seus direitos restituídos. 

 

2.2 Ação Civil Ex Delicto 

 

Após o devido processo legal e havendo a sendo a sentença penal prolata, 

condenatória, esta produzirá efeitos secundários da pena. Todos os atos ilícitos são 

passiveis de persecução penal, quando estes atos ilícitos causam danos patrimoniais 

ou morais e após a sentença condenatória transitada em julgado, os condenados tem 

obrigação de reparar de acordo com o artigo 91 do - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1940 “Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 

7.209, de 11.7.1984) I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo 

crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984”, ou seja, a sentença 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91622/cpp-decreto-lei-n-3-689-de-03-de-outubro-de-1941#art-621
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/cp-decreto-lei-n-2-848-de-07-de-dezembro-de-1940#art-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91614/cp-decreto-lei-n-2-848-de-07-de-dezembro-de-1940#art-91
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condenatória transito em julgado constituirá título judicial executivo apto para interpor 

a ação civil ex delicto. Caso a sentença seja absolutória, não é possível propor a ação 

civil ex delicto, dando seguinte a sentença com fulcro no artigo 386 parágrafo único 

do Código Processual Penal. 

O artigo 515, inciso VI do Código de Processo Civil: 
 

Art. 515.  São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á 
de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões 
proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar 
coisa; II - a decisão homologatória de auto composição judicial; III - a 
decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer 
natureza; IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em 
relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título 
singular ou universal; V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as 
custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por 
decisão judicial; VI - a sentença penal condenatória transitada em 
julgado; VII - a sentença arbitral; VIII - a sentença estrangeira 
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; IX - a decisão 
interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta 
rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça; X - (VETADO).§ 1o Nos 
casos dos incisos VI a IX, o devedor será citado no juízo cível para o 
cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 (quinze) 
dias.§ 2o A auto composição judicial pode envolver sujeito estranho 
ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido 
deduzida em juízo. (BRASIL, 2015.) 

 

O artigo 515, inciso VI do código de processo civil, normatiza que a sentença 

penal transitado em julgado tem força de título executivo judicial e que poderá ser 

interposta a ação civil ex delicto, para reparação de eventuais indenizações 

patrimoniais ou morais causadas pelo crime ilícito penal, este título judicial executivo 

deve ser executado no juízo cível. A ação poderá ser proposta pelo ofendido, 

representante legal e seus herdeiros. Segundo Lima (2002, p. 371-372) 

 

Cometida uma infração penal pode o Estado exercer o jus puniendi, e, 
através de ação penal, buscar a condenação do agente que praticou 
o fato típico. Ocorre que o ilícito penal, necessariamente, compreende 
também um ilícito cível, o que se justifica em vista do caráter 
fragmentário do Direito Penal. Valer dizer: se um fato é tido como ilícito 
penalmente, ou seja, sendo penalmente típico, com muito mais razão 
terá se constituído em ilícito cível, uma vez que aquele é o mais grave 
do que este. Assim, a prática de uma infração penal irá gerar a 
obrigação, por parte do seu autor, de satisfazer o dano causado à 
vítima. Irão conviver, portanto, lesões a interesse público e a interesse 
privado, tendo o próprio Estado interesse em ver o autor “reparar” o 
dano causado à vítima de um crime. De acordo com Rogério Felipeto, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument


 

209 

acontece que uma conduta contra legem gera um fato ilícito ou 
antijurídico, porque se choca com o ordenamento positivo, provocando 
uma reação que pode ter natureza civil ou penal, destarte, o ilícito é 
uno, e o que caracteriza são os resultados que dele emergem (civis, 
penais ou ambos) dependendo da repressão especifica que 
determinado ramo do direito a ele reservou, separada ou 
cumulativamente. 

 

A ação civil ex delicto poderá ser proposta independente da ação penal, o artigo 

64 do Código de Processo Penal, garante o direito a propositura das ações nas duas 

esferas, tanto cível quanto penal, ainda que paralelamente, embora seja sugerido ao 

magistrado da esfera cível aguardar a sentença penal transitada em julgado para após 

isso se pronunciar sobre a sentença cível, pois assim evitará há possibilidade de 

decisões distintas, o parágrafo único do referido artigo faculta ao juiz da ação cível 

suspender a ação cível e aguardar a sentença da ação penal . 

 

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para 
ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o 
autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil. (Vide Lei nº 
5.970, de 1973) Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da 
ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo 
daquela. 

 

O Código Civil em seu artigo 927, fala da responsabilidade civil e dever de 

reparação por aquele que por causa do ato ilícito cause danos a outrem. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 
de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem. 

 

A Responsabilidade de reparação do dano pelo causador é de extrema nitidez 

a luz do Direito e dos artigos supracitados, contundo, é válido afirmar que a absolvição 

da ação penal não impede a propositura da ação na esfera cível, como dispõe os 

artigos 66 e artigo 67 do Código de Processo Penal.  

 

Art. 66.  Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação 
civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, 
reconhecida a inexistência material do fato. Art. 67.  Não impedirão 
igualmente a propositura da ação civil: I - o despacho de arquivamento 
do inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar 
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extinta a punibilidade; III - a sentença absolutória que decidir que o 
fato imputado não constitui crime. 

 

A ação de reparação do dano causado pelo ato ilícito será proposta pelo 

ministério público se ao titular de direito da reparação for constatado atestado de 

pobreza com base no artigo art. 32, §§ 1° e 2° do Código de Processo Penal o qual 

possuem a seguinte redação. 

 
Art. 32.  Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte 
que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a 
ação penal. § 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder 
prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos 
indispensáveis ao próprio sustento ou da família. § 2º Será prova 
suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja 
circunscrição residir o ofendido. 

 

Se o titular do direito de reparação não tiver condições financeiras para propor 

a ação privada ou a autoridade policial atestar pobreza suficiente, este será amparado 

pelo ministério público para propor a ação de reparação cível de acordo com o artigo 

68 do Código de Processo Penal, desde que o titular de direito provoque o Ministério 

Público, ou seja, requeira a ação ao Ministério Público como prevê o artigo 68 CPP. 

 

Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 
32, §§ 1o e 2o), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a 
ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério 
Público. 
 

O artigo supracitado, visa garantir o direito de reparação do dano ainda que a 

vítima não tenha condições financeiras para interpor a ação, buscando assim, a 

reparação do dano causado, garantindo o direito previsto na constituição federal. 

  

3 METODOLOGIA 

 

 Para realização do presente trabalho foi utilizado o estudo documental, tendo 

com fonte a legislação nacional e doutrinadores da área jurídica, tais como: 

 Artigo 927 do Código Civil, abordando o dever de reparação do dano civil 

causado, ainda que o acusado tenha sido absolvido na esfera penal, contudo, 

desde que haja as hipóteses do artigo 66 e 67 do mesmo código.  

 Artigo 621 do Código de Processo Penal tratando da ação de revisão criminal. 
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 Artigo 32 do Código de Processo Penal que traz a possibilidade reparação 

mesmo em caso de crime de ação privada diante da provocação do ofendido 

ao Ministério Público, bem como, atestado de pobreza, de acordo com o artigo 

68 do Código de Processo Penal. 

 Artigo 386, 627 ao 630, todos do Código de Processo Penal. 

Foram utilizados como fontes doutrinadores jurídicos como Fernando Capez, 

Távora e Rosmar, bem como Aury Júnior Lopes, conceituando a ação de revisão 

criminal, Sérgio de Oliveira Médici arguindo sobre as hipóteses de ação de revisão 

criminal. 

Para análise utilizou-se a comparação entre os artigos do Código Civil e Código 

de Processo Penal, bem como o posicionamento dos doutrinadores, todos já citados. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1. Verificar o Posicionamento Doutrinário Sobre a Ação de Revisão Criminal de 

Absolvição na Ação Civil Ex Delicto 

 

 De acordo com a posição doutrinária, é pacifico o entendimento de que 

havendo a ilícito praticado pelo sujeito ativo, quando este ocasionar danos materiais, 

materiais, estéticos ou morais, nascerá o direito de indenização e o dever de 

reparação, seja, na esfera criminal e cível, a reparação do dano já prevista pelo código 

civil, tendo sua aplicabilidade corriqueiramente, porém, quando o dano é originalizado 

pelo delito, este dano poderá ser executado através da sentença penal condenatória 

transitada em julgado, ou seja, para que a vítima  ajuíze a ação civil ex delicto se faz 

necessário que a sentença seja de condenação e não de absolvição, e não somente 

que haja a condenação mas também que a sentença tenha transitada em julgado, 

tendo como sua principal característica a imutabilidade da sentença.  

Quando o condenado causou danos, a sentença condenatória poderá ser 

usada como título executivo judicial que enseja a ação civil ex delicto, para que a 

vítima não necessite propor nova ação na esfera civil desde o processo de 

conhecimento, o que facilita a reparação do dano causado, ou seja, a vítima ingressar 

com a ação civil ex delicto para ter sua reparação. A doutrina e a legislação entendem 



 

212 

que é facultativo à vítima usar a ação civil ex delicto ou propor a ação de conhecimento 

no processo de civil e ao Juiz é facultado aguardar a sentença penal para assim dar 

continuidade ao processo civil. 

A Doutrina percebe que o direito é como regra moldável às necessidades 

sociais, ou seja, entende que é possível, mesmo havendo uma sentença penal 

transitada em julgado é admissível no que cerne a sentença, uma ação de revisão 

criminal, caso descubra-se vícios processuais, a exemplo de documentos o qual se 

baseou a sentença sejam falsos, ou ainda, novas provas que inocente ou ameniza a 

pena do condenado, esta previsão é de direito penal e tem como base um dos 

princípios do direito penal, in dubio pro reo, sendo ação exclusiva da defesa, a doutrina 

defende que não se fala em princípio do in dubio pro societati mas sim a garantia do 

in dubio pro reo. 

  A problemática deste trabalho, busca analisar os efeitos da ação de revisão 

criminal na ação civil ex delicto, pois caso o condenado ajuíze a ação de revisão 

criminal e está venha a absolvê-lo, quais serão os efeitos desta absolvição na ação 

civil ex delicto a qual era proveniente do título executivo judicial, decorrente da ação 

condenatória que transitou em julgado, a doutrina entende, que sendo o condenado 

absolvido pela ação de revisão criminal, este terá todos os seus direitos restituídos, 

podendo ainda conformo o Código de Processo Penal, ingressar com ação de 

indenização contra o Estado pelo tempo que restou preso, porém, se a ação civil ex 

delicto produziu seus efeitos será necessário a restituição do valor que foi pago pelo 

condenado através da ação rescisória do Código de Processo Civil e se a ação não 

produziu efeitos, de imediato deixará de ter eficácia por falta de inexequibilidade.   

 

4.2 Analisar Quais São os Efeito Causados 

 

Os atos ilícitos praticados, ocasionam danos, seja, em esfera penal ou ainda 

âmbito civil, pois o ato ilícito transpõe-se a crime, ou seja, ao praticar o crime o 

criminoso tem com efeito secundário de sua ação o dano civil, em regra é facultado 

ao juiz da esfera civil aguardar o transito em julgado da ação penal para prolatar 

sentença, pois caso o criminoso seja condenado na esfera penal, a sentença 

condenatório terá força de título judicial executivo, sendo necessário, tão somente 
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executar o título judicial na esfera civil, e ainda, poderá o juiz da esfera penal, na 

sentença fixar  o valor do dano patrimonial ou moral sofrido pela vítima ser executado 

na esfera civil, sem discutir o valor do dano novamente, porém, é facultado a vítima, 

propor as duas ações ao mesmo tempo, ou seja, poderá ingressar com as duas ações, 

tanto na esfera penal para que o criminoso seja responsabilizado e na esfera civil 

através do processo de conhecimento para que seja reparada do dano sofrido. 

 Considerando os efeitos da ação penal condenatória transitada em julgado, a 

vítima poderá usar o a sentença para execução no âmbito civil, a ação a ser oposta é 

chamada de ação civil ex delicto, porém, é palpável dizer, que em se tratando de 

indícios ou surgimento de novas provas, ao direito penal foi criada a possibilidade de 

reanalisar o caso, mesmo após o transito em julgado, não havendo prazo para 

interposição desta ação, chamada de ação de revisão criminal, porém, só será 

interposta se houver uma das hipóteses previstas no artigo 621 do código de processo 

penal, a medida do legislador é plausível, pois senão, poderia acontecer condenações 

baseadas em falsas provas ou ainda verificada a inocência do condenado, e nada 

poderia ser feitos. 

A Ação de revisão criminal se provida poderá ser o réu absolvido, sua pena 

modificada ou ainda anulado o processo como dispõe o artigo 626 do CPP. 

Na ação de revisão criminal se absolve o réu em nova sentença, os efeitos 

desta ação de revisão criminal de absolvição, produzirá todos os efeitos do parágrafo 

único do artigo 386 do Código de Processo Penal, o ato ilícito desaparece, sendo 

assim, a não haverá mais a obrigação de reparar qualquer dano proveniente do delito. 

Caso a vítima tenha ingressado com a ação civil ex delicto e esta já tiver transitado 

em julgado e produzido seus efeitos, o réu poderá, após a absolvição na ação de 

revisão criminal, propor a ação rescisória em esfera civil dentro do prazo de dois anos 

após transitada a sentença cível. A ação rescisória, prevista no artigo 966 do Código 

de processo Civil por finalidade rever os efeitos da sentença que obriga a reparação 

do dano.  

A ação civil ex delicto perderá seu objeto tornando-se título inexequível, pois 

perdeu sua força após a ação de revisão criminal que absolveu o réu, deste modo não 

poderá o título ser executado em juízo cível. 
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O artigo 627 do Código de Processo Penal, prevê que serão restabelecidos 

todos os direitos do réu após a revisão criminal que absolveu o réu. 

A ação indenizatória só poderá ser proposta a requerimento do réu, por fim a 

ação de revisão criminal de absolvição extinguirá todos os efeitos da ação civil ex 

delicto, que tornará título inexigível. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo para a conclusão e analisando os dados apresentados e 

posicionamento doutrinário, verifica-se que os efeitos da ação de revisão criminal de 

absolvição criminal na ação civil ex delicto, é de que a ação civil ex delicto perderá 

seu objeto tornando-se título inexequível, pois perdeu sua força após a ação de 

revisão criminal que absolveu o réu, deste modo não poderá o título ser executado em 

juízo cível. 

O artigo 627 do Código de Processo Penal, prevê que serão restabelecidos 

todos os direitos do réu após a revisão criminal que absolveu o réu e ainda dará a este 

o direito de ingressar com uma ação contra o Estado de acordo com o artigo 630 do 

Código de Processo Penal. 

A ação indenizatória só poderá ser proposta a requerimento do réu, por fim a 

ação de revisão criminal de absolvição extinguirá todos os efeitos da ação civil ex 

delicto, que tornará título inexigível. 

Verificou-se também que os atos ilícitos praticados ocasionam danos não 

somente penal, seus efeitos são em esfera penal ou ainda âmbito civil, pois o ato ilícito 

transpõe-se a crime, ou seja, ao praticar o crime o criminoso tem com efeito 

secundário de sua ação o dano civil, em regra é facultado ao juiz da esfera civil 

aguardar o transito em julgado da ação penal para prolatar sentença, pois caso o 

criminoso seja condenado na esfera penal, a sentença condenatório terá força de 

título judicial executivo, sendo necessário, tão somente entrar com a execução na 

esfera civil, e ainda, poderá o juiz da esfera penal, fixar o dano patrimonial ou moral 

sofrido pela vítima a fim de ser somente ser executado na esfera penal, sem discutir 

o mérito do dano, porém, é facultado a vítima, ingressar com as duas ações ao mesmo 
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tempo, ou seja, poderá ingressar com as duas ações, na esfera penal para que o 

criminoso seja responsabilizado e na esfera civil para que repare o dano causado. 

 Considerando os efeitos da ação penal condenatória transitada em julgado, a 

vítima poderá usar o a sentença para execução no âmbito civil, a ação a ser oposta é 

chamada de ação civil ex delicto, porém, é palpável dizer, que em se tratando de 

indicio ou surgimento de novas provas o direito penal foi criada a possibilidade de 

reanalisar o caso, mesmo após o transito em julgado, não havendo prazo para 

interposição desta ação, chamada de ação de revisão criminal, porém, só será 

interposta se houver uma das hipóteses previstas no artigo 621 do código de processo 

penal, a medida do legislador é plausível, pois senão, poderia acontecer condenações 

baseadas em falsas provas ou ainda verificada a inocência do condenado, e nada 

poderia ser feitos.  

A ação de revisão criminal se provida poderá ser o réu absolvido, sua pena 

modificada ou ainda anulado o processo como dispõe o artigo 626 do CPP. 

Na ação de revisão criminal se absolve o réu em nova sentença, esta produzirá 

todos os efeitos do parágrafo único do artigo 386 do Código de Processo Penal, o ato 

ilícito desaparece, sendo assim, a não haverá mais a obrigação de reparar qualquer 

dano proveniente do delito. Caso a vítima tenha ingressado com a ação civil ex delicto 

e esta já tiver transitado em julgado e produzido seus efeitos, o réu poderá, após a 

absolvição na ação de revisão criminal, propor a ação rescisória em esfera civil dentro 

do prazo de dois anos após transitada a sentença cível. A ação rescisória, prevista no 

artigo 966 do Código de processo Civil por finalidade rever os efeitos da sentença que 

obriga a reparação do dano. 

O legislador foi sábio ao positivar o direito da ação de revisão criminal, 

independente do requisito da temporariedade diferente da ação rescisória, e ainda, 

havendo a ação civil ex delicto a extinção dos seus efeitos, porém, ainda que o 

condenado seja reparado do dano, o tempo em que esteve aprisionado nunca será 

restituído em tempo de vida, o ideal seria o sistema judiciário eficaz, observando e 

respeitando o in dubio pro reo. 
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RESUMO   
No meio acadêmico é exigido, em geral, determinados trabalhos ao longo dos cursos 
de graduação, pós-graduações entre outros. Trabalhos estes que muitas vezes 
requerem muito tempo e esforço do discente. Dentre esses trabalhos acadêmicos 
encontram-se artigos científicos, monografia, tese, etc. O presente estudo foi 
realizado na faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde com acadêmicos concluintes 
que estão em fase de realização do trabalho de curso ou trabalho de conclusão de 
curso, e teve por objetivo identificar o custo e o benefício da qualidade de vida dos 
acadêmicos no período da realização do TC/TCC, além de levantar o nível de 
ansiedade nesse período. Foi utilizado, para esse estudo o questionário abreviado 
do WHOQOL 100 e questões produzidas pelos pesquisadores, divididos em 
questões abertas e fechadas. Os resultados demostram níveis altos de ansiedade e 
percepções variadas dos acadêmicos acerca da qualidade de vida no período da 
realização do TC/TCC. Além disso percebeu-se que a obrigatoriedade nessa 
avaliação não é aceita por todos e a qualidade de vida nesse período deve ser mais 
estudada.   
   
Palavras-chave: Qualidade de Vida. Ansiedade. Trabalho de Curso ou Trabalho de 
Conclusão de Curso.   

   

1 INTRODUÇÃO   

   

No meio acadêmico é exigido, em geral, determinados trabalhos ao longo dos 

cursos de graduação, pós-graduações entre outros. Trabalhos estes que muitas 

vezes requerem muito tempo e esforço do discente. Dentre esses trabalhos 

acadêmicos encontram-se artigos científicos, monografia, tese, etc.   

                                                           
28 Artigo entregue como requisito para conclusão do TCI, no 7º semestre do curso de 
Administração da Faculdade La Salle, 2018. E-mail: allissonsantos82@hotmail.com   
29 Artigo entregue como requisito para conclusão do TCI, no 7º semestre do curso de 
Administração da Faculdade La Salle, 2018. E-mail: steffcarvalhoalves@gmail.com   
3 Doutora em Educação.  Professora orientadora do artigo.  E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br   
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 O artigo é um tipo de trabalho onde o estudante apresenta os resultados de 

uma pesquisa sobre determinado tema único de estudo, é usado como método de 

avaliação e pode ser submetido a comissões para aprovação, o artigo é utilizado nas 

categorias de graduação, mestrado ou tese de doutorado. A monografia é um 

trabalho cientifico, usado comumente para conclusão de cursos também de 

graduação, obtenção de título de bacharel e especialista, este trabalho não exige 

originalidade de pesquisa ou apresentação de resultados e com base bibliográfica 

forte. A tese é usada para obtenção do título de doutor, e sua maior característica é 

apresentar um avanço ou conhecimento novo sobre a área de estudo a comunidade 

cientifica. De acordo com Severino (2007, p. 200) "considera-se monografia aquele 

trabalho que reduz sua abordagem a um único assunto, a um único tema, como um 

tratamento especificado.   

Nota-se, no entanto, uma pressão sentida por parte desses acadêmicos para 

a entrega e o êxito dos resultados destes trabalhos. O que se faz questionar a 

necessidade e importância desses métodos educacionais para o aprendizado do 

aluno e futuro profissional, faz questionar o que sente um acadêmico nesta etapa da 

vida e a qual custo o faz. Os valores exigidos quanto aos conteúdos acrescentam 

créditos e benefícios à comunidade acadêmica, no entanto questiona-se o valor e o 

bem-estar que isso pode promover pessoalmente ao acadêmico. E a busca pela 

qualidade de vida abrange todos os setores da vida de uma pessoa, e a acadêmica 

não deve ser deixada despercebida.   

Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) em (1990), afirmou 

que qualidade de vida não é ausência de doença, mas o bem-estar físico, psíquico 

e social do indivíduo. Nesse sentido, a ansiedade integra o bem-estar, pois a OMS a 

caracteriza como um estado de agitação, preocupação ou angústia, a qual nem 

sempre é patológica, pois é uma emoção comum como o medo, a ira ou a felicidade.   

A ansiedade desempenha uma função essencial, associada à sobrevivência  

De acordo com comunicados da Direção Acadêmica da Faculdade La Salle, 

publicados no primeiro semestre de 2018, 182 (cento e oitenta e dois) alunos estão 

vivenciando a experiência de realizar o Trabalho de Curso (TC) e Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Assim, surgiu o questionamento: como o acadêmico 

percebe o custo benefício para sua qualidade de vida no período de realização do 
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TC/TCC? Tendo por objetivo geral identificar como o acadêmico percebe o 

custo/benefício para sua qualidade de vida no período de realização do TC/TCC.   

De modo específico buscou-se: a) pesquisar o custo para a qualidade de vida 

do acadêmico no período de realização do TC/TCC; b) analisar o benefício para a 

qualidade de vida no período de realização do TC/TCC; c) levantar o nível de 

ansiedade do acadêmico nesse período.   

Este tema foi escolhido devido ao fato de ser observado como um ponto 

importante a ser tratado pela sociedade, especialmente a comunidade acadêmica. 

Foi considerado importante pois visa compreender os possíveis problemas que 

passam os acadêmicos na intenção de conseguir, futuramente, resolver estes 

problemas e ampliar os benefícios trazidos por ele. Este estudo, contribui de forma 

positiva para o desenvolvimento e compressão fases por que passa um acadêmico 

e futuro profissional, levando mais questões que objetivam melhorar e compreender 

a vida dos alunos.    

   

2 REVISÃO DA LITERATURA   

   

2.1 Qualidade de Vida   

   

A qualidade de vida teve seus primeiros passos no começo do século XX, 

quando pesquisadores buscavam estabelecer uma relação de satisfação do 

indivíduo com seu trabalho, foi onde surgiu menção a qualidade de vida. Segundo 

Rodrigues (1999) “com outros títulos e em outros contextos, mas sempre voltada 

para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de suas 

tarefas, a qualidade de vida sempre foi objeto de preocupação da raça humana” 

(apud VASCONCELOS, 2001, p.1). O termo qualidade de vida foi usada pela 

primeira vez pelo então presidente do Estados Unidos Lyndon Johnson em 1964, 

que em discurso declarou “[...] os objetivos não podem ser medidos através do 

balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da qualidade de vida que 

proporcionam às pessoas” (FLECK; et al, 1999, p.20).    

Há várias definições do conceito de qualidade vida, uma delas é da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que a define como “a percepção individual da 
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sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais de insere 

e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL 

GROUP, 1998, apud PIRES, 2007, p. 26).    

A qualidade de vida está ligada há vários meios e definições para pessoas e 

situações diferentes, conforme Minayo; Hartz; Buss (2000, p.9), “é importante 

observar também que, em todas as sondagens feitas sobre qualidade de vida, 

valores não materiais, como amor, liberdade, solidariedade e inserção social, 

realização pessoal e felicidade, compõem sua concepção”.   

 

Os instrumentos de pesquisa de qualidade devida fornecem 
informações de como o processo de doença impede o bem-estar do 
paciente em várias áreas da sua vida, que podem ser direcionadas 
as políticas de saúde que visam melhoria da qualidade de vida da 
população. No campo econômico, a avaliação da qualidade de vida 
auxilia a relação do custo benefício no impacto que uma doença pode 
determinar na capacidade produtiva de um sujeito além de avaliar a 
qualidade da saúde dos recursos disponíveis (SEIDI; ZANNO, 2004 
apud CASTANHA; et al, 2007, p 24).   
   

Dessa forma, os estudos visam contribuir para a compreensão de doenças e 

possíveis soluções das mesmas.   

   

2.1.1 Domínios da qualidade de vida   

   

A OMS foi a criadora do grupo intitulado The WHOQOL (1995), grupo este 

que realizou questionários para fazer a avaliação da saúde populacional e definiu o 

conceito de qualidade de vida. Este mesmo grupo até agora desenvolveu dois 

instrumentos que avaliam a qualidade de vida sendo eles: o WHOQOL-100 e o 

WHOQOL-Bref, o primeiro avalia seis domínios e conta com 100 questões, domínios 

estes que são: físico, psicológico, de independência, relações sociais, meio ambiente 

e espiritualidade/crenças pessoais. Já o segundo conta 26 questões, sendo estas 

tiradas do primeiro questionário, porém, de forma reduzida tirando apenas os que 

tiveram melhor desempenho, passando agora apenas para quatro domínios sendo 

eles: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente (MINAYO; HARTZ; BUSS, 

2000, p.13).   
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No WHOQOL-100 cada domínio foi devido em vinte e quatro facetas com 

quatro perguntas, conforme a figura 1.   

    
Figura 1: WHOQOL-100 domínio.   

Fonte: (The WHOQOL Group, 1998, apud FLECK, 2000. p. 35)   

   

“As características psicométricas do WHOQOL-100 foram estabelecidas a 

partir de uma amostra de 8.294 indivíduos provenientes de 19 centros” (The 

WHOQOL GROUP, 1998, apud FLECK, 2000, p. 35). Esta ferramenta é considerada 

importante para estabelecer os parâmetros da qualidade de vida em virtude que 

“todos os domínios contribuíram de forma significativa para explicar a variância 
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observada na faceta geral de qualidade de vida e saúde geral, com o meio ambiente 

contribuindo mais, e o domínio da espiritualidade, menos (HARPER; POWER, 1998, 

apud FLECK, 2000, p. 35).   

Para que pudessem fazer estudos acerca destes domínios, precisava-se de 

um instrumento que pudesse ser mais curto que o WHOQOL-100, porém que 

mantivesse suas características mais satisfatórias, pois para estudos mais longos ele 

demandaria mais tempo, foi então que o Grupo de Qualidade de Vida da OMS fez a 

versão reduzida do WHOQOL-100, o WHOQOL-bref, que apresenta apenas os 

domínios que tiveram melhor desempenho, conforme figura 2.   

   

   
Figura 2: WHOQOL-bref   

Fonte: (The WHOQOL Group, 1998, apud FLECK, 2000. p. 36)   
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Como dito anteriormente a WHOQOL-100 conta com quatro perguntas em 

suas vinte e quatro facetas, já a WHOQOL-BREF conta com apenas uma questão, 

sendo extraídas de um campo a mais que o WHOQOL-100, ficando 20 centros.   

Para efeitos deste trabalho escolheu-se 2 dimensões sendo elas a social e a 

psicológica. A escolha dessas dimensões deu-se ao fato de que é de interesse 

entender os impactos nos âmbitos social e psicológico, pois acredita-se também que 

para esse estudo essas informações serão mais pertinentes, crê-se que durante o 

processo de criação do TCC essas dimensões são as mais observadas.   

   

2.2 Ansiedade   

   

As emoções são características encontradas nos seres humanos, sendo 

denominadas como “qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão 

[...]” (GOLEMAN, 2007, p.303). Uma das diferenças dos seres humanos com os 

outros animais é sua percepção e capacidade de pensar e sentir. Paul Ekman (2011) 

identifica sete emoções básicas que são inatas em todos seres humanos, sendo elas: 

tristeza, raiva surpresa, medo, nojo, desprezo e alegria e além disso ressalta que 

interesse, vergonha e culpa também podem ser emoções universais. Dessa forma, 

o ser humano está rodeado de fatos que o levam a sentir determinadas emoções.    

Paul Ekman (2011) fala das emoções primárias, sendo elas tristeza, medo, 

alegria, nojo, desprezo e raiva e as emoções secundárias tais como a vergonha, a 

empatia, o orgulho e a culpa. As emoções secundárias são denominadas também 

por Ekman (2011) como emoções mais sociais enquanto as primárias são as natas 

ou básicas.    

O sentimento é diferente da emoção, a vez em que a emoção faz nascer o 

sentimento. Enquanto as emoções são resultadas químicos no organismo o 

sentimento vive na mente do indivíduo. “Assim como existem diferentes expressões 

para raiva, medo, aversão e tristeza, aparentemente há perfis diferentes de 

mudanças fisiológicas nos órgãos que geram sentimentos únicos para cada emoção” 

(EKMAN, 2011, p. 32).   

As emoções e sentimentos acompanham o ser um humano desde seus 

primeiros dias. “Muito antes de poderem comunicar qualquer outra coisa - começado 
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pelo primeiro dia de vida - juntamente com os motivos, os bebês já transmitem 

emoções” (DAVIDOFF, 2001, p.369). O ser humano manifesta as suas emoções de 

diferentes formas, choro, riso, grito, arrepios, entre outros. As Demais emoções 

aparecem com o tempo de desenvolvimento da vida. Sobre o entendimento das 

emoções, Davidoff (2001, p. 376) explana:   

   

Como surgem as emoções? Tomemos um exemplo, para análise. 
Você está dirigindo a 90 quilômetros por hora prestando pouca 
atenção na estrada. De repente, você percebe que o carro da frente 
parou. Você pisa com tudo no freio, o carro derrapa e você bate no 
carro parado. Embora você não tenha se machucado, você fica 
apavorado. Como surgiu a ansiedade?   
   

Com este exemplo identifica-se o nascimento da ansiedade, a qual surge 

devido a um acontecimento, ou seja, as emoções são resultadas de determinadas 

situações. As emoções são a circunstâncias boas ou ruins. “Cada tipo de emoção 

que vivenciamos nos predispõe para uma ação imediata [...]” (GOLEMAN, 2007, 

p.30).    

“A ascensão meteórica do termo ‘ansiedade’ só começou em 1895, com a 

publicação de um artigo inovador de Sigmund Freud (1856-1939), o fundador da 

psicanálise” (FREEMAN; FREEMAN, 2014, p.8). O termo ansiedade derivou-se da 

citação de Freud Angst ou anxiety traduzido como "angústia". Ansiedade, para os 

psicólogos é uma emoção secundária, isto é, nasce de outra emoção.   

Segundo Davidoff (2001, p.390) ansiedade é “uma emoção caraterizada por 

sentimentos de antecipação de perigo, tensão e sofrimento e por tendências de 

esquiva ou fuga”. Uma emoção derivada do medo. A ansiedade se origina como 

resposta do ambiente “a sequência da ansiedade começa com uma mensagem de 

perigo emitida pelo ambiente que é processada pelo sistema nervoso central” 

(DAVIDOFF, 2001, p.390). Embora a ansiedade enteja presente na vida de muitas 

pessoas, ela pode variar entre algo efêmero e simples e algo profundo e doloroso. 

“Em suas formas mais graves, a ansiedade é também um dos tipos mais comuns de 

transtorno psicológico, afetando milhões de pessoas em todo o mundo em algum 

momento da vida” (FREEMAN; FREEMAN, 2014, p.1).   

Freeman; Freeman (2014, p.12) observa que a posição central que o termo 

“ansiedade ocupa hoje no pensamento da psiquiatria e da psicologia é, em grande 
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medida, um legado da obra de Freud”. Apesar disso, Freeman; Freeman ressalta 

ainda que as teorias descritas por Freud acerca deste assunto, hoje estão em 

descréditos.    

No mundo a ansiedade é percebida e avaliada por diferentes áreas da 

psicologia. A OMS afirmou em 2017, que pelo menos 9,3% dos brasileiros sofre de 

transtornos de ansiedade, tornando-se o país com mais ansiosos no mundo.   

As causas da ansiedade, observadas por psicólogos, podem variar entre 

determinadas pessoas, seguindo, no entanto, um nível de semelhança. Podem ser 

razões genéticas, evolutivas, situações de vida e ciclo de pensamentos, como a 

Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA), teoria defendida pelo psiquiatra Augusto 

Cury (2013).   

Sem perceber, a sociedade moderna-consumista, rápida e 
estressante-alterou algo que deveria ser inviolável, o ritmo de 
construção dos pensamentos, gerando consequências seríssimas 
para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da 
inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais 
(CURY, 2013 p.17).   

   

Dessa forma, a ansiedade afeta áreas variadas da vida e em graus diferentes, 

segundo Cury (2013) esse é um grande mal do século e as consequências podem 

privar pessoas de viver o presente. Cury (2013) menciona algumas das causas da 

ansiedade como o excesso de informação, excesso de atividades, excesso de 

cobranças. O manual de Diagnóstico e Estatística de transtornos mentais, que 

classifica doenças mentais explica alguns dos sintomas da ansiedade generalizada, 

tais como inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, 

dificuldade em se concentrar, irritabilidade, perturbação do sono, entre muitos.   

   

2.3 Trabalho de Curso ou Trabalho de Conclusão de Curso.   

   

Ao término dos cursos de graduação e pós-graduação strictu e lato sensu, os 

acadêmicos passam pela escrita e defesa da Monografia, a qual, dependendo da 

Diretriz Curricular Nacional de cada área, determina qual o tipo de trabalho a ser 

elaborado, por exemplo artigo, relatório técnico científico, trabalho de curso, trabalho 

de conclusão de curso, etc.    
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O trabalho de conclusão de curso (TCC) foi criado na França em 1983 e 

tornou-se, na época, disciplina obrigatória nas universidades, a filosofia desde 

método de avaliação ao final do curso expandiu-se então para outros países. O TCC 

tem por objetivo permitir que o aluno conclua o curso. De acordo com Prodanov; 

Freitas (2013, p 155):   

O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante da atividade 
curricular de muitos cursos de graduação e pós-graduação (lato 
sensu), constituindo, assim, uma iniciativa adequada e de extrema 
importância para o processo de aprendizagem dos alunos.   

   

Segundo Prodanov; Freitas (2013, p. 155) “O texto final do trabalho tem 

estrutura e apresentação de acordo com os padrões gerais de todo trabalho 

científico, complementadas por eventuais diretrizes específicas definidas pela 

própria instituição do curso”. O TCC é obrigatório para cursos de graduação, sendo 

opcionais para cursos como tecnólogos, ainda sim muitas instituições optam pelo 

mesmo.   

   

3 METODOLOGIA   

   

O presente estudo realizou-se na Faculdade La Salle - Lucas do Rio Verde, 

Mato Grosso, com os acadêmicos concluintes que estão na fase de elaboração dos 

respectivos TC/TCC. A população em questão trata-se de 182 alunos. Para Guéguen 

(1999) população é “todos os indivíduos que partilham as características que definem 

o indivíduo base da população, tendo este indivíduo sido antecipadamente 

caracterizado” (apud PIRES, 2007, p.41).    

Pegou se uma amostra de 70 indivíduos, tendo idade entre 20 e 45 anos, 

sendo 49 do sexo feminino e 21 do sexo masculino. Em relação ao estado civil 45 

estão solteiros, 16 casados e 9 não responderam seu estado civil atual. Dos 

entrevistados 47 disseram possuir de 1 a 2 filhos e 22 não os tem e 1 pessoa não 

respondeu à questão.   

Perguntou se a eles qual era sua carga horária semanal de trabalho, sendo 

que 46 responderam que trabalham de 31 a 45 horas semanais, 10 trabalham entre 

16 a 30 horas na semana, 7 trabalham mais de 46 horas semanais, 1 pessoa entre 
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7 a 15 horas e 4 pessoas não trabalham ou trabalham até 7 horas semanal, 2 

pessoas não responderam a esta questão.    

Os métodos utilizados foram a ferramenta WHOQOL-bref, a versão reduzida 

do WHOQOL-100, escolhendo dois domínios: psicológico e social, um questionário 

composto de 14 questões para a avaliação do custo da qualidade de vida com as 

questões f4.1 a f15.4. Além desses foram acrescentadas questões discursivas para 

analisar o benefício da qualidade de vida na realização do TC/TCC e levantamento 

do seu nível de ansiedade durante este período.    

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva, com abordagem de análise 

indutivo.   

   

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

   

4.1 Custo para a Qualidade de Vida do Acadêmico no Período de Realização do   

TC/TCC   

   

Para esse objetivo específico aplicou a versão reduzida do WHOQOL-100, 

escolhendo dois domínios: psicológico e social. Assim, ao serem questionados sobre 

o quanto aproveitam a vida, 42,9% dos pesquisados responderam que mais ou 

menos, seguido de 20% que aproveitam muito pouco. Esse dado é percebido como 

maioria, demonstrando que o aproveitamento da vida por esses acadêmicos não é 

alto, como mostra o gráfico 1.   

   

GRÁFICO 1 – Aproveitar a vida   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   
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Os alunos demostram que não aproveitam muito a vida nessa etapa. 34,3% 

dos entrevistados afirmaram serem mais ou menos otimista em relação ao futuro, 

acompanhando de 38,6% que disseram ser bastante otimistas. Isso mostra que 

apesar de muitos, atualmente não aproveitarem a vida, ainda têm perspectivas 

positivas quanto ao futuro, de acordo com o gráfico 2:   

 

GRÁFICO 2 – Otimismo    

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

  

  Os acadêmicos concludentes foram questionados sobre a experiências com 

sentimentos positivos em sua vida, e metade afirma experimentar bastante, e outros 

afirmam extremamente, ou seja, a maioria identifica sentimentos positivos apesar de 

não aproveitar tanta vida. Gráfico 3:   

   

GRÁFICO 3 – Sentimentos positivos   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

A maioria dos alunos afirmam se concentrar mais ou menos, enquanto 40% 

se concentra bastante ou exatamente. Notou-se que a capacidade de concentração 

nesse período não é tão positiva, no entanto a um equilíbrio. Conforme gráfico 4:   

   

  GRÁFICO 4 - Concentração   
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

A maioria dos entrevistados afirma que se valoriza bastante. Um número 

expressivo que mostra que a auto estima da maioria não está baixa nesse período.   

Conforme gráfico 5:   

   

 

 

GRÁFICO 5 - Autovalorização   

    
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

Mais de a maioria dos alunos se identifica confiantes em relação a si mesmos, 

ressaltando o otimismo no futuro que esse acadêmico tem. Gráfico 6:   

     

GRÁFICO 6 - Autoconfiança   
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

Sobre a aparência física a maioria não se sente inibido, fatores que elavam a 

confiança e a positividade dos entrevistados. De acordo com gráfico 7:   

   

GRÁFICO 7 – Inibição pela aparência   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

Sobre a aparência física a maioria não se sente inibido, fatores que elavam a 

confiança e a positividade dos entrevistados. Gráfico 8:   

   

GRÁFICO 8 – Não sentir-se bem com a aparência   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

 

O questionário pergunta sobre as preocupações dos acadêmicos, e a maioria 

afirmam se preocupar bastante ou extremamente. Dessa forma, mesmo com 
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perspectivas positivas do futuro há um alto nível de preocupação. Conforme gráfico 

9:   

   

GRÁFICO 9 - Preocupação   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

Sobre tristeza e depressão os números se diversificaram, no entanto, a 

maioria diz sentir muito pouco ou mais o menos esses sentimentos no dia a dia, 

esses sentimentos se enfatizam com as preocupações sentidas de acordo com os 

acadêmicos. Gráfico 10:   

   

 

 

 

 

 

GRÁFICO 10 – Sentimento de tristeza ou depressão   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

 

Foi questionado sobre o incômodo do sentimento de depressão e foi bastante 

dividido, uma metade afirmam se incomodar muito e outra não. Conforme gráfico 11:   
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 GRÁFICO 11 – Sentimento de depressão   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

 

O sentimento de solidão, experimentado pelos acadêmicos em sua visão, 

mais de a metade não identifica como se sentido sozinho, um outro fator do auto 

estima ter resultados positivos e os acadêmicos se valorizarem, o sentimento de 

estar bem quanto está sozinho. Gráfico 12:   

   

GRÁFICO 12 - Solidão   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

Quanto necessidades sexuais mais pessoas responderam estarem mais ou 

menos satisfeitas, em comparação a alternativa muito pouco satisfeitas mais pessoas 

assumem estar extremamente satisfeitas. Conforme gráfico. 13:   

   

 GRÁFICO 13 – Satisfação sexual   



 

233 

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

 

Os acadêmicos entrevistados discordaram sobre sentir algum tipo de 

dificuldade em sua vida sexual, o questionário identifica isso como um dos fatores 

para a alta valorização e alta autoestima. Segue gráfico 14:   

   

GRÁFICO 14 – Dificuldade na vida   

   
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.   

   

 

O custo para a qualidade de vida é de médio para alto, pois em algumas 

questões sociais identifica-se condições melhores, no entanto as questões 

psicológicas não são demasiado positivas.   

   

4.2 Benefício para a Qualidade de Vida no Período de Realização do TC/TCC   

   

Para atender esse objetivo específico, perguntou-se sobre as coisas positivas 

que o TC/TCC acrescenta a vida, onde 70% respondeu que há sim coisas positivas 

e a maior delas é a aquisição de conhecimento e experiência.     



 

234 

Desses acadêmicos, 59,4% consideram ainda que o TC/TCC é positivo para 

sua vida pessoal e profissional. Porém, 12% dos acadêmicos não souberam dizer se 

identificam essa contribuição.    

Dessa forma, o questionário identifica que há um benefício percebido pelos 

acadêmico a longo prazo, no entanto não é significativamente alto. Não é alto pois 

muitos responderam sobre pressões e sensações ruins que sentem nesse processo 

e isso pode prejudicar a forma como a pessoa encara a vida”, consequências com 

efeitos fortalecedores e sentimentos positivos são boas e consequências com efeitos 

enfraquecedores e sentimentos negativos são más” (ABIB 2001, p 1008). Dessa 

forma a sensação negativa são enfraquecedoras.   

Os alunos foram perguntados ainda sobre sua opinião a respeito da 

obrigatoriedade do TC/TCC para a obtenção de diploma, e cerca de 70% não 

concorda com essa obrigação e afirmam que há outra opção para se aproveitar e 

aplicar o conhecimento adquirido em aula. Dizem ainda que um trabalho como esse 

não demostra toda sua capacidade e há uma pressão sentida. Exemplo disso é a 

resposta de R1: um trabalho desses não mostra nossa capacidade e já estudamos 4 

anos. Dessa forma, o estudo identifica que o benefício para qualidade de vida na 

visão dos alunos sobre o TCC se dá mais a longo prazo no que imediatamente. Para 

questões psicológicas o benefício é alto pois acredita-se nas perspectivas positivas.   

   

4.3 Nível de Ansiedade do Acadêmico Nesse Período   

   

O questionário contou com perguntas sobre sentimentos percebidos pelos 

acadêmicos sentidos durante a realização do TC/TCC e 59,4% dos respondentes 

afirmaram que dentre as emoções e sentimentos mais frequentes destaca-se a 

ansiedade, seguido de medo com 23,2%.    

Percebe-se então a ligação dessas emoções dado o fato de que a ansiedade 

é uma emoção nascida do medo. O nível de ansiedade dos alunos percebido pelo 

questionário é alto e isso demostra um impacto negativo na qualidade de vida desses 

acadêmicos.   

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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Este estudo mostrou o que os alunos percebem a importância do TC/TCC 

para suas vidas, no entanto acreditam que a forma como ele é exigida e a 

obrigatoriedade dele é de pouca necessidade. Os objetivos, na visão da pesquisa, 

foram atendidos e foi interessante identificar os pensamentos e opiniões dos 

acadêmicos nesse período de realização do trabalho de curso ou trabalho de 

conclusão de curso. Antes desta pesquisa imaginava-se que havia maior 

discordância por partes dos alunos a respeito da importância do TC/TCC, mas 

percebeu-se que o problema desse modo de avalição não é propriamente ele, mas 

a forma como ele é aplicado e as reações que ele gera. Acredita-se que mais estudos 

como esse possam ser feitos a fim de identificar a qualidade de vida e melhorar as 

condições dos modos de avaliação no ensino superior.  

A ansiedade que muitos acadêmicos declaram sentir e outros sentimentos negativos 

podem desviar o foco e a importância desse trabalho nesse tempo, tornando os 

trabalhos menos criativos e mais vistos como obrigações.   

Ao avaliar essa pesquisa e desenvolver essas informações, foi perceptível 

como as pessoas sentem-se pressionadas com esse tema embora creiam que isso 

seja bom para elas. O que se imagina, então, é que com menos obrigatoriedade e 

mais libertada o TC/TCC passem a ser feitos de forma mais leva e objetiva.   

É importante ressaltar que o crescimento profissional e pessoal que essas 

pessoas esperam não se dá somente através das informações dispostas em um 

trabalho, mas da forma como ele é feito e a maneira como ele acrescenta a vida de 

cada um.    

            O presente estudo demonstrou uma contribuição no conhecimento e na 

pesquisa, abrindo portas, possivelmente para mais estudos como este que visam a 

qualidade de vida no meio acadêmico, os resultados em sua maioria mostraram que 

há diferentes opiniões sobre um tema. Acredita-se que melhorando os métodos 

avaliativos no ensino superior é possível aperfeiçoar profissionais mais visionários e 

humanos, um sistema de educação baseado no conhecimento e na experiência e 

não somente nas repetições de informação.   
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