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A RELEVÂNCIA DA RETENÇÃO DE TALENTOS PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

Danielly Martins Zanquetin1 

Marisa Claudia Jacometo Durante2 

 

RESUMO 
Toda empresa possui profissionais de destaque, os talentos da organização, aptos a 
trazer uma quantidade considerável de bons resultados quando avaliados, seja 
individualmente ou no coletivo. Este capital humano é o grande diferencial das 
organizações, e quando há investimento nesta área muitas outras melhorias podem 
ser notadas. Partindo desse contexto, o estudo teve por objetivo conhecer as formas 
que algumas empresas de Lucas do Rio Verde/MT usam para a retenção de talentos. 
Como objetivos específicos propõe-se analisar como é feito o reconhecimento de 
talentos; explorar se os benefícios ofertados contribuem para a permanência na 
empresa; identificar as técnicas e métodos utilizados para manter o colaborador 
motivado. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva, com a abordagem 
qualitativa conduzida por meio de aplicação de questionários a 9 gestores. Os 
resultados apontaram que as organizações estão preocupadas com a permanência 
dos talentos no quadro de colaboradores, em virtude do vasto conhecimento que estes 
possuem e que podem se perder se não forem bem desenvolvidos e valorizados. 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Políticas Básicas de Gestão de Pessoas. 
Retenção de Talentos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Como forma de evitar perder um bom funcionário para a concorrência, é 

necessário ter foco na retenção, valorização e reconhecimento dos talentos já 

possuídos, fontes capazes de agregar ainda mais para o crescimento e 

desenvolvimento da empresa. 

As pessoas são o capital intelectual das organizações. É um recurso intangível, 

exige maior atenção de gestão e boa administração, e por ser um capital formado pelo 

conhecimento dos indivíduos, os processos de conservação e incitação precisam ser 

bem encaminhados. 

                                                           
1 Discente do Curso de Administração da Faculdade La Salle, matriculado na disciplina de 
Trabalho de Conclusão I. E-mail: 22906235@faculdadelasalle.edu.br 
2 Doutora em Educação. Professora Orientadora do Artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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Empresas que investem em seus funcionários entendem que estes são os que 

fazem o diferencial nos trabalhos executados e que têm muito a crescer juntamente 

com a organização. Os profissionais se tornam ainda mais valorizados e incentivados 

a evoluírem e permanecerem crescendo, pessoalmente e profissionalmente. 

Tanto as grandes como as pequenas empresas precisam se preocupar em 

entender o processo de retenção de talentos, já que a cada dia o mercado se torna 

mais complexo. As instituições que adotam as práticas e políticas para garantir que 

seus profissionais mais qualificados permaneçam por mais tempo consigo já contém 

um grande diferencial competitivo. 

Segundo matéria publicada pela revista Exame em novembro de 2015, 

referente a uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa da Suíça (IMD), o Brasil 

ficou na 57ª posição no ranking global em relação à capacidade de desenvolvimento, 

atração e retenção de talentos. 61 países participaram do estudo, e este teve enfoque 

nas categorias de investimento e desenvolvimento, atração e prontidão. 

O objetivo principal do estudo é conhecer as formas utilizadas pelas empresas 

para a retenção de talentos, como elas identificam os bons profissionais, bem como 

se os benefícios concedidos são um dos fatores para a escolha e permanência dos 

mesmos na empresa. A motivação também pode ser um fator importante para a 

pessoa continuar na organização, mas como mantê-los ativos e engajados no 

processo de crescimento junto com o meio corporativo? 

Assim, após esse breve contexto, a pergunta norteadora do estudo é: Quais os 

métodos adotados atualmente para reter talentos nas empresas? Apresentando por 

objetivo geral conhecer as formas que as empresas usam para a retenção de talentos. 

De modo específico buscou-se: a) analisar como é feito o reconhecimento de 

talentos; b) explorar se os benefícios ofertados contribuem para a permanência na 

empresa; c) identificar as técnicas e métodos utilizados para manter o colaborador 

motivado. 

A procura por profissionais capacitados no mercado de trabalho tornou-se 

contínua a cada dia, estimulando as empresas a deter bons talentos, e estes, 

incentivados a permanecerem nas organizações, podem somar ainda mais para o 

alcance dos bons resultados. Dessa maneira, possibilita também ao colaborador 
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buscar o seu crescimento na carreira, enfatizando sua importância e seu espaço na 

empresa. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 

Gestão de pessoas é a área responsável pelo ativo humano da organização, 

desde cargos gerenciais até operacionais, cuidando das contratações, bem como do 

desenvolvimento de carreiras. Ao analisar as necessidades e desempenho da 

organização fica acessível à gestão de pessoas a obtenção do sucesso nos negócios, 

sendo este possível também através dos benefícios que trazidos às equipes de 

trabalho, que vão desde a otimização de processos e aumento da produtividade, até 

o desenvolvimento das habilidades da equipe. 

De acordo com Araújo e Garcia (2009) o recrutamento e seleção eram as 

funções básicas da área de pessoas no século XX, onde os processos eram muito 

simples e rápidos, conseguindo-se a contratação quase que imediata desde que 

houvesse vagas em aberto. Os documentos e registros de empregados eram simples 

fichas, as quais poderiam ser facilmente descartadas. Apenas a partir de 1930 é que 

começou a entrar em vigor legislações voltadas à área trabalhista, que exigiam 

registros regulamentados e que tinha também melhor definido o papel de cada setor 

da empresa. “A gestão de pessoas surgiu como solução para as demandas de 

excelência organizacional” (ARAUJO E GARCIA, 2009, p. 4). 

É a área da empresa encarregada para cuidar dos profissionais, avaliando, 

desenvolvendo, capacitando e colaborando para o crescimento pessoal de cada um, 

além da própria organização, sendo possível o desempenho das atividades atribuídas 

com maior grau de qualidade e produtividade. Para Bolgar (2002), a gestão de 

pessoas precisa encontrar o equilíbrio entre tempo e foco nas estratégias, 

conseguindo assim administrar processos e pessoas simultaneamente, executando 

suas tarefas de forma adequada. 

Knapik (2008, p. 42) elenca os principais objetivos da gestão de pessoas:  
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Proporcionar motivação aos colaboradores;  
Desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento 
profissional, além do desenvolvimento de lideranças;  
Assegurar uma política ética e de abertura, assim como uma 
vantagem competitiva à empresa;  
Manter a qualidade de vida dos colaboradores; e  
Gerenciar as mudanças. 

 

A área de gestão de pessoas mantém seu foco no colaborador, sendo 

necessário ter maior conhecimento sobre estes para que boas decisões sejam 

tomadas. Não só o lado profissional cabe à empresa cuidar, mas também do pessoal, 

que diz respeito ao emocional de cada um, seus conhecimentos e também formas de 

motivação. Analisando tais dados consegue-se obter bons resultados e melhorar o 

relacionamento de toda a equipe. 

Segundo Ribeiro (2012, p. 1) “administrar as relações da organização com as 

pessoas que a compõe, consideradas, hoje, parceiras do negócio, e não mais meros 

recursos empresariais”, pode ser uma forma da organização obter vantagem 

competitiva, utilizando-se do conhecimento de seus funcionários em busca de 

inovações e mudanças positivas para a empresa. “A boa gestão do conhecimento 

resulta em agregação de valor” (MONTEIRO et al, 2015, online). 

 
A área de Recursos Humanos tem de prover empregados bem 
treinados e bem motivados, ao mesmo tempo em que desenvolve e 
mantém a qualidade de vida no trabalho, administra as mudanças e 
incentiva políticas éticas e o comportamento socialmente responsável 
(RIBEIRO, 2012, p. 5). 

 

Os profissionais devem estar engajados à organização, buscando bons 

resultados afim de obter sucesso em suas atividades. Se há boa gestão dos 

responsáveis fica ainda mais evidente e fácil de controlar, tanto as ações a serem 

tomadas quanto a própria equipe. Explanando a visão da empresa Volvo do Brasil 

sobre a Gestão de Pessoas, Nóbrega et al (2002) (apud PAULA E NOGUEIRA, 2018) 

afirma que para ser a melhor não é necessário ser detentora da melhor tecnologia, 

possuir instalações sofisticadas ou o plano estratégico e organizacional mais eficaz, 

mas sim dispor de profissionais qualificados para o desempenho das atividades 

planejadas. 
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Quando se tem uma boa equipe, treinada e responsável pelas funções que 

desenvolve, bons resultados são alcançados, respeitando as normativas da empresa, 

assim como prazos de entrega das tarefas concluídas. Com a gestão eficaz de 

pessoas, a organização ganha destaque, reposicionando-se de forma competitiva no 

mercado.  

 

2.2 Políticas Básicas de Gestão de Pessoas 

 

As políticas básicas de gestão de pessoas são estratégias adotadas ao utilizar 

a inteligência do colaborador, colocando-o como parceiro do negócio, e tornando a 

cultura organizacional como fator importante que toda equipe deva conhecer. As 

políticas utilizadas pela área de gestão de pessoas podem ser definidas em: 

envolvimento, treinamento, desenvolvimento e educação, condições de trabalho e 

recompensas (FIUZA, 2010). 

São essas políticas os fatores fundamentais para agregação de valor e 

desenvolvimento do profissional na organização. Oferecer treinamentos aos 

colaboradores é uma forma de incentivar a busca pelo conhecimento, instigar a 

curiosidade e o interesse em aprender, abrindo brechas para benefícios diferenciados, 

ou até mesmo novas oportunidades e cargos. Todas essas e outras técnicas são 

aplicadas com o intuito de conservar no quadro de funcionários seus maiores talentos, 

capazes de elevar os resultados e valorizar a empresa no mercado. 

O presente estudo trata-se especificamente do processo de manter pessoas 

(retenção de talentos), escolhido em virtude de ser um método que necessita de mais 

aplicação nas empresas, para que se possa conhecer os colaboradores e incentivá-

los melhor no desenvolvimento de seus trabalhos, com a finalidade de obter ganhos 

tanto para si quanto para a organização. 

Com o objetivo de, segundo Knapik (2008, p. 137 e 146), “encontrar a pessoa 

certa para o lugar certo [...] utilizando de estratégias para reunir as qualificações e 

competências exigidas pelo cargo”, as organizações executam o processo de seleção 

de pessoal, buscando melhorar sua produtividade e resultados (RIBEIRO, 2012). 
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Para manter o foco da atração de pessoas nos jovens talentos, buscando 

“treiná-los e capacitá-los de acordo com a missão, visão e valores da organização” 

(PELOSO E YONEMOTO, 2010, online), as empresas utilizam como estratégia afim 

de evitar profissionais com hábitos que nem sempre se encaixam à atual realidade, 

moldando o recém-chegado profissional com base nos costumes do novo ambiente 

de trabalho, oferecendo-lhe todos os aparatos necessários para a execução das 

atividades apontadas. 

Knapik (2008) afirma que as organizações têm grande preocupação com o grau 

de conhecimento de seus colaboradores, e pensando nisso foi estruturado um 

processo para oferecer cursos e treinamentos eficazes e específicos para as diversas 

áreas da empresa, contribuindo para o êxito no quesito ensino-aprendizagem de toda 

a equipe. 

Desenvolver pessoas está relacionado a oferecer o preparo destas para o 

amanhã, afim de ajudá-las na realização das tarefas e em seu crescimento e 

desenvolvimento num determinado espaço de tempo (RIBEIRO, 2012; KNAPIK, 

2008). 

Não somente os colaboradores devem passar pelo processo de treinamento, 

mas também os coordenadores das equipes, para dar apoio suficiente às dificuldades 

encontradas no dia a dia. Sem as pessoas não seria possível a existência das 

organizações, pois estas as compõe. Várias funções precisam ser executadas de 

forma eficaz e o gestor/dono não seria capaz de realizar todas sozinho, se fazendo 

necessário dividir tais responsabilidades com profissionais que têm a mesma visão de 

crescimento e melhorias, para juntos atingir bons resultados e desenvolver-se no 

mercado. 

 

2.2.1 Retenção de Talentos 

 

A política de identificação, desenvolvimento e retenção de talentos se relaciona 

com os aspectos econômicos da organização, buscando reter profissionais 

capacitados a conduzir a empresa para resultados admissíveis, conseguindo perdurar 

no mercado. 
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Lorsch e Tierney (2003, p. 85) tratam os grandes profissionais como estrelas 

das organizações, afirmando que “a formação de estrelas diz respeito à capacidade 

que uma empresa tem de atrair, reter, desenvolver e motivar o talento brilhante”, 

sendo necessário o líder da empresa ser a pessoa motivadora de seus colaboradores 

com diferencial, afim de fazer florescer tal habilidade. 

Pessoas que apresentam o conjunto de habilidades, perspectivas e 

experiências de trabalho estão no caminho para ajudar as empresas a se tornarem 

bem-sucedidas, principalmente se estas já possuírem “as técnicas de atração, 

desenvolvimento e retenção de indivíduos em seu ambiente corporativo” (ULRICH, 

1999, p. 29). 

É importante a área de gestão de pessoas buscar o desenvolvimento de 

carreiras na organização, em vista que os funcionários têm interesse em ser 

compreendidos e reconhecidos, e estes se empenham para aperfeiçoar e aprimorar 

seus talentos, explorando-os, afim de alcançar o crescimento profissional.  

As chances de as empresas ganhar mercado e derrubar a concorrência se 

tornam maiores quando essas implantam técnicas de atração, desenvolvimento e 

retenção de profissionais potenciais em suas organizações (GRAMIGNA, 2007). “Em 

uma empresa comercial, perder um ativo vital para um competidor é um prejuízo duplo 

– não somente não teremos o benefício, como ainda poderia tralhar ativamente contra 

nós” (MAYO, 2003, p.101). 

Segundo a Oracle Corporation (2012), as principais práticas que as 

organizações devem possuir para reter seus talentos são: 

1. O recrutamento de pessoas certas; 

2. O melhoramento na capacidade de gerenciamento dos líderes; 

3. Os feedbacks constantes aos empregados, de forma clara e objetiva; 

4. A capacitação dos funcionários para gerenciar suas próprias carreiras; 

5. A condução dos talentos para a pró-atividade; 

6. A medição do desempenho de seus funcionários e o melhoramento das 

estratégias de retenção da empresa. 

Tais técnicas estimulam a organização e seus componentes a realizar com 

excelência todos os trabalhos propostos. O gestor busca aperfeiçoar seus 
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conhecimentos afim de dar o suporte necessário à equipe, mas todos os integrantes 

desta também devem buscar um upgrade em sua carreira, ajudando na resolução dos 

problemas e crescimento profissionalmente. Treinamentos de assuntos pertinentes ao 

dia a dia da organização são boas estratégias para influenciar a busca por 

conhecimento e melhores resultados. 

O retorno das empresas com o investimento nos seus talentos é conseguir 

produzir em maior escala, ser rentável e competitivo. “O processo de retenção de 

talentos deve estar de acordo com o propósito de cada empresa e os gestores têm 

que ter certeza de todos os fatores relacionados às perspectivas dos funcionários e 

da empresa” (SALES et al, 2017, online). 

A execução do plano de carreira dos colaboradores é uma forma de controle e 

direcionamento nos resultados esperados pela organização. Estes podem ser obtidos 

a partir das habilidades que cada talento tem, destacando seu valor para o quesito de 

empresabilidade, onde os bons profissionais são disputados no mercado, mas sabem 

onde querem trabalhar, dispondo-se a agregar valor ao negócio, se doando por 

completo pela organização.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Lucas do Rio Verde, no primeiro semestre 

do ano de 2019, através de entrevistas tanto pessoal como virtualmente com 

profissionais da área de gestão de pessoas de 9 empresas de diferentes segmentos, 

sendo uma grande, 3 médias e 5 de pequeno porte. Nas consultas para recolhimento 

dos materiais de estudo, utilizou-se artigos e dissertações (fontes de pesquisa 

primária), assim como livros (fonte de pesquisa secundária). 

A pesquisa é do tipo descritiva, que é caracterizada, segundo Theodorson e 

Theodorson (1970), como um estudo prévio que busca maior entendimento de um 

assunto que seja possível planejar a verificação e análise das ideias, obtendo-se 

maior exatidão nos resultados alcançados. “Tem por objetivo conhecer a variável de 

estudo tal como se apresenta, seu significado e o contexto onde ela se insere” 

(PIOVESAN E TEMPORINI, 1995, online). 
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Utilizando-se da abordagem de pesquisa qualitativa, tem a finalidade de gerar 

informações capazes de repassar ideias e conhecimentos de forma prática. “A 

pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais” (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 32). 

A estratégia aplicada de pesquisa por levantamento é identificar e reconhecer 

os comportamentos a partir das informações fruto da pesquisa realizada (GIL, 1999). 

“Os dados referentes a esse tipo de pesquisa podem ser coletados com base em uma 

amostra retirada de determinada população ou universo que se deseja conhecer” 

(RAUPP E BEUREN, 2006, p. 94). 

O questionário utilizado para a obtenção dos resultados de pesquisa foi 

disponibilizado online (enviado via WhatsApp e e-mail, para ser respondido pela 

plataforma do Google Forms), contendo as instruções de preenchimento. 

O questionário contendo perguntas tanto abertas quanto fechadas desejava 

investigar a forma e comportamento dos gestores no processo de seleção e 

conservação dos bons profissionais. Sem precisar se identificar, as 9 pessoas (5 

mulheres e 4 homens) de algumas organizações escolhidas aleatoriamente na cidade 

de Lucas do Rio Verde responderam ao questionário de 13 perguntas, que visava 

descobrir alguns dados pessoais do profissional e também da empresa, e outros mais 

específicos de acordo com cada objetivo proposto no trabalho. 

Os resultados do questionário mostram que 11% dos entrevistados possuem 

menos de 1 ano de empresa, 55% estão na empresa de 6 a 10 anos, e os 

colaboradores que tem mais de 10 anos de empresa somam 33%. 

As idades variam, de acordo com as porcentagens anteriores, os respondentes 

apresentam 28 anos, de 21 até 50 anos, e dos 45 aos 50 anos, respectivamente.  

Levando em conta também o porte de cada uma, obteve-se o resultado de 66% 

as empresas que têm entre 3 e 20 colaboradores, 22% as que dispõem de 21 a 45 

colaboradores, e 11% que possuem acima de 300 pessoas em seu quadro de 

colaboradores. 
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A maioria das questões específicas do tema poderia ser respondida marcando-

se mais de uma opção, o que explica a grande oscilação em algumas respostas, 

mesmo o número de entrevistados ter sido baixo. 

Baseando-se nos dados obtidos após uma semana de pesquisa (do dia 

13/05/2019 ao dia 17/05/2019), todos foram separados de acordo com cada assunto, 

as respostas das questões descritivas foram comparadas afim de captar pontos em 

comum e obter resultados mais assertivos. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Analisar Como é Feito o Reconhecimento de Talentos 

 

Com intuito de analisar como é feito o reconhecimento de talentos pelas 

empresas, questionou-se sobre o processo de seleção dos candidatos, tendo por 

resultado que as técnicas mais utilizadas são a análise do currículo e entrevistas 

individuais, conforme apresenta o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Seleção do profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Numa questão em que mais de uma alternativa poderia ser escolhida, foi 

perguntado sobre a forma como as empresas fazem as seleções, e os métodos 

apontados como mais utilizados para o desenvolvimento das atividades é pela 

entrevista individual, representando 42,11% das respostas totais, seguido por análise 

de currículo com 31,58%. A aplicação de testes gerais ficou com 21,05% e o menos 

utilizado é o processo seletivo coletivo, com 5,26%. Com isso as empresas buscam 
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ter um melhor foco na maneira de identificação do profissional que mais irá lhe 

agregar. 

A partir desses meios, também buscou-se saber sobre os aspectos específicos 

dos candidatos que são avaliados, porém não houve muita diferença no percentual 

entre uma resposta e outra, mas fica nítido que o fator de maior peso nas decisões 

são as experiências anteriores dos profissionais, conforme apresenta o gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Aspectos de escolha dos candidatos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao procurar saber os aspectos que são levados em consideração pelos 

gestores durante o processo seletivo e entrevistas, para que seja feita a melhor 

escolha entre os profissionais disponíveis, foi observado que a decisão é baseada 

geralmente levando em conta as experiências anteriores dos candidatos (tendo muita 

relevância para 40% das empresas). O engajamento do profissional a ser contratado, 

tanto na sociedade quanto na própria organização também é um fator decisivo, 

somando 25% dos resultados, que representam a harmonia ao ambiente e 

relacionamento com a equipe. Os conhecimentos adquiridos através dos estudos 

também são muito importantes, sendo a formação do candidato o terceiro fator de 

relevância, constituindo 20% das respostas. Por último, mas não menos importante, 

com 15% explora-se os bons valores que o profissional possui, afim de que possa 

trazê-los e agregar ainda mais nos resultados, em vista que a busca é por 

colaboradores com perfis que se encaixem ao da organização. 

Após as várias análises, percebe-se que as empresas têm grande preocupação 

e foco em suas novas contratações, vindo com a intenção de agregar valor e 

conhecimento à atual equipe, com experiências que podem ser o verdadeiro 
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diferencial. Analisando os currículos, fazendo as entrevistas e avaliando vivências 

anteriores é que consegue-se chegar numa decisão eficaz para a organização. 

 

4.2 Explorar se os Benefícios Ofertados Contribuem Para a Permanência na Empresa 

 

A pesquisa demonstrou que 8 de 9 entrevistados afirmaram que os benefícios 

oferecidos pelas empresas possuem influência para os colaboradores, pesando no 

momento de decisão quando questionado referente sua permanência na organização. 

Várias são as maneiras de manter um talento, detentor de alta produtividade 

nas atividades executadas e excelente quanto à entrega de resultados para a 

organização. Para que tais condições se façam possíveis não só o colaborador deve 

esforçar-se, mas também a empresa deve se mostrar interessada em colaborar para 

o crescimento daqueles que em tanto lhe agregam. Assim, quando perguntados sobre 

os meios de retenção de talentos, o gráfico 3 apresenta os resultados. 

 

Gráfico 3 – Meios de retenção de talentos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os elementos principais, segundo as respostas obtidas, é a motivação através 

de incentivos e benefícios ao funcionário, que tiveram 28% dos votos. Referente a 

pesquisa organizacional, que recebeu uma porcentagem igual a 24%, também é 

essencial, para que os gestores saibam o que está se passando na organização, de 

forma menos formal e de resultado mais abrangente. Com isso também deve haver a 

comunicação entre os setores (20%), para que nenhuma informação errada seja 

repassada, além de tirar dúvidas e ajudar as dificuldades do grupo e individual. O 

treinamento dos profissionais é algo muito importante que é utilizado e tem grande 
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peso na escolha, referente a 16%, sendo muito indicado tanto para a constante busca 

por aprendizagem quanto para o próprio crescimento profissional. 12% afirma que as 

pessoas quando são reconhecidas por um bom trabalho executado sentem-se mais 

valorizadas e motivadas a continuar melhorando. 

Uma boa comunicação, incentivos e reconhecimento ao colaborador fazem 

parte de outro aspecto não citado no questionário, mas também fundamental para o 

sucesso da organização: o endomarketing. Este aproxima o colaborador da marca e 

da missão da organização, de onde se pretende chegar em conjunto, e fazer com que 

cada um sinta-se como peças de uma máquina. 

Numa questão aberta, a qual perguntava sobre as dificuldades em reter os 

colaboradores que compõe o recente quadro da empresa, foi elencada a qualificação 

(neste caso, a falta dela) como principal fator, seguido pela falta de oportunidades e a 

falta de interesse, que são os responsáveis pela troca de empresa por parte dos 

profissionais. 

Os colaboradores que perduram na organização são em decorrência dos 

benefícios, além de também outros fatores pessoais e profissionais, pois é uma forma 

da empresa se diferenciar e incentivar àqueles que estão consigo nos desafios 

cotidianos. Ainda que um ou outro não permaneça na organização, mesmo com todas 

as concessões e auxílios, cada pessoa tem um foco e objetivo de vida, e nem sempre 

todos estarão satisfeitos, apesar de tantas vantagens recebidas. 

 

4.3 Identificar as Técnicas e Métodos Utilizados para Manter o Colaborador Motivado 

 

Colaboradores motivados são capazes de trazer muitos resultados positivos, 

por isso mantê-los motivados e engajados aos projetos da organização é algo tão 

importante. Segundo as respostas obtidas, a maioria motiva-se ao receber novas 

oportunidades, como pode ser analisado no gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Manter a motivação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Ao questionar as formas que a empresa faz para manter o colaborador 

motivado, a opção mais votada foi com a oportunidade de crescimento, com 31,82%, 

logo após as propostas de desafios com 22,73% e o oferecimento de recompensas 

pelo alcance das metas e resultados propostos, com 18,18%. Empatados, com 

13,64% ficou o apoio dos gestores quanto às dificuldades encontradas no dia a dia e 

o controle do clima organizacional para o bom andamento da organização. 

A motivação é uma forma de incentivar o crescimento dos colaboradores na 

organização, mas além dessa também são utilizados outros métodos, como o 

treinamento aos funcionários, os incentivos ofertados e até mesmo a abertura de 

oportunidades para expansão da carreira profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo proposto buscava conhecer os métodos adotados pelas empresas 

para reter talentos, o qual alcançou resultados significativos, podendo destacar como 

um fator importante o incentivo e a motivação aos profissionais, que nem sempre 

recebem total apoio em suas dificuldades, em decorrência dos afazeres e correria do 

dia a dia. Para isso também se torna válida a estratégia de aplicação da pesquisa 

organizacional, afim de identificar em quais setores da empresa há necessidade de 

maior atenção e auxílio por parte dos gestores. 

Além desse, vários outros dados puderam ser obtidos, como particularidades 

do processo seletivo, que é geralmente feito por meio da entrevista individual e a 

análise do currículo, também é levado em conta as experiências de cada candidato e 
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seu comprometimento com a organização. Os benefícios ofertados pela empresa aos 

colaboradores exercem grande influência em momentos decisivos, além de 

influenciarem indiretamente no desenvolvimento das atividades, visto que quanto mais 

satisfeito está o profissional, maior será a qualidade da entrega de suas demandas. 

Fora essas vantagens, o oferecimento de oportunidades de crescimento para 

os colaboradores que já estão na organização é uma forma de valorizar os talentos 

internos e aumentar o nível de motivação de toda a equipe. Ao ser solicitada uma 

tarefa com maior grau de complexidade em sua execução, estará sendo proposto 

desafios os quais têm a finalidade de instigar o grupo a melhorar suas habilidades 

profissionais e pessoais, assim como ampliar seus conhecimentos. 

Concluiu-se que o capital humano é formado por pessoas, e sem elas não é 

possível o pleno desenvolvimento das atividades de uma organização. O desafio para 

os gestores é conseguir coordenar de forma eficaz toda uma equipe, analisando seus 

pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças do meio, do mesmo modo que 

lida com os contratempos isoladamente. É necessário muito foco, controle e vivência 

com os assuntos para saber qual direção seguir e quais decisões tomar para que seja 

possível colher bons frutos no futuro. 

Um meio já adotado, mas que poderia ser reforçado pelas empresas são os 

treinamentos dos profissionais, uma vez que os conceitos hoje conhecidos hora ou 

outra mudam e tornam-se ultrapassados, forçando os interessados a buscarem por 

conhecimentos atualizados, conseguindo assim continuar o desenvolvimento de suas 

funções e se autovalorizando no querer aprender o novo. 

Sugere-se para pesquisas futuras relacionar a retenção de talentos e o 

endomarketing nas organizações, assunto brevemente citado neste estudo. Um 

conjunto de estratégias, que tem grande relação com o conceito de manter os talentos 

na organização, tornará possível o alcance de resultados mais prósperos, além de ser 

a brecha de um leque de opções para expansão sobre o tema. 
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ACESSO A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BOLSA PASE: Um Estudo 

da Faculdade La Salle em Lucas do Rio Verde-MT 
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RESUMO 
Diante a desigualdade social na educação do Brasil, o acesso ao Ensino Superior vem 
se tornando um grande desafio.  Perante isso, esta pesquisa tem por objetivo principal 
analisar o Programa de Assistência Social Educacional (PASE) a ingressos ao Ensino 
Superior através desse benéfico, disponibilizado pela Faculdade La Salle de Lucas do 
Rio Verde-MT. O presente estudo buscou; a) as condições para obtenção do 
benefício, b) apurar o número de beneficiados pelo programa nos anos de 2015 a 
2018, c) quantificar a percepção de importância para os acadêmicos beneficiados pelo 
programa. Após essa etapa, foi realizado um questionário onde o mesmo foi aplicado 
através do Google Forms, via link por e-mail institucional para todos acadêmicos 
beneficiados pelo programa, com a contribuição de 64, dos 223 bolsistas. Conforme 
o resultado da pesquisa, podemos observar que a grande maioria dos beneficiados 
estão satisfeitos com o programa, se sentem valorizados e acreditam estar 
concorrendo de igual para igual no mercado de trabalho. Conclui-se que o programa 
tem cumprido com o que se foi proposto a fazer, reduzindo a desigualdade e 
aumentado a inclusão de pessoas menos desfavorecidas. 

 
Palavras-chave: Inclusão social. Ensino superior. Bolsas de estudos.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A educação pode ser considerada o elemento chave para a diminuição das 

desigualdades sociais no Brasil. No entanto o ingresso ao ensino superior, ainda tem 

passado por desafios, transformar o sonho de ingressar em uma faculdade continua 

sendo um problema para muitos jovens que buscam um diploma de ensino superior. 

Uma das formas de vencer essas dificuldades, é o ingresso em instituições de 

ensino superior público, onde é ofertado gratuitamente. Porém, hoje a uma limitação 

de vagas, e a grande maioria desses alunos não possuem recursos para se manter, 

                                                           
3 Artigo entregue como requisito para conclusão do TC I, no 7º semestre do curso de 
Administração da Faculdade La Salle, 2019.  Discente E-mail: karla_pilonetto@hotmail.com 
4 Professor Me. Nadir João Paludo orientador do artigo. E-mail: nadir@faculdadelasalle.edu.br 
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devido a cursos integrais e até algumas Universidades serem em outras cidades e 

Estados de sua origem. 

Diante disso, uma das formas que as instituições privadas de ensino superior 

encontraram para diminuir esta desigualdade de acesso, são as bolsas de assistência 

social, por meio de incentivos e através de entidades filantrópicas. Os programas de 

inclusão têm possibilitado o aumento destes alunos nestas instituições, esses 

programas de assistência educacional têm como primor, garantir o acesso ao ensino, 

seja na educação básica ou no ensino superior, abrangendo as classes econômicas 

menos favorecidas. 

A implementação da formação profissional, através dos incentivos por meio de 

assistência educacional adquiriu caráter mais inclusivo a partir dessas mudanças 

significativas. A estratégia e o método adotado na mobilização, acompanhamento e 

incentivo dos beneficiários bolsistas foram apoios importantes para ampliar a 

participação da população mais vulnerável. 

Diante disso, o presente estudo de caso tem por foco analisar o Programa de 

Assistência Social Educacional intitulado como PASE, ofertado pela Faculdade La 

Salle de Lucas do Rio Verde-MT. 

Tem-se como objetivo geral descrever a importância do programa de bolsa 

estudantil na formação de acadêmicos na comunidade onde a La Salle está inserida, 

através da bolsa de estudos concedida pelo programa PASE, os alunos menos 

favorecidos, têm ensino de qualidade para competir no mercado de trabalho. 

Os objetivos específicos desta pesquisa têm como foco analisar o Programa de 

Assistência Social Educacional (PASE), e a importância do acesso a graduação no 

ensino superior através desse benefício concedido pela Faculdade La Salle, um 

programa de inclusão social educacional que tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda. Diante disso, 

vamos descrever; a) as condições para obtenção do benefício, b) apurar o número de 

beneficiados pelo programa nos anos de 2015 a 2018, c) quantificar a percepção de 

importância para os acadêmicos beneficiados pelo programa. 

Este tema foi escolhido devido a curiosidade em compreender a percepção dos 

alunos bolsistas em relação a este benefício, bem como compreender se o mesmo 
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cumpre com a obrigação social a qual se propõe, e se oferece a sociedade uma 

resposta ao atendimento às políticas educacionais ligadas ao ensino superior. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Educação Superior no Brasil 

 

As instituições de ensino superior privadas cresceram muito no advir do século 

XXI. De acordo com Barros (2015) “o Brasil apresentou um crescimento de 110% no 

total de matrículas no período de 2001 a 2010”, sendo o maior índice ofertado pelas 

instituições privadas que contam com o apoio financeiro do governo. De acordo com 

os dados do INEP as matriculas subiram 93% comparado com 2003, destes, 20% 

estão no ensino público e 75% estão no ensino privado. 

 

Apesar do aumento significativo de Instituições de Ensino Superior (IES) 
e de matrículas ocorrido a partir dos anos de 1990, a taxa de escolari-
zação líquida da população brasileira de 18 a 24 anos continua muito 
baixa: 14,4%, segundo o Censo da Educação Superior de 2010. Além 
disso, 74% de todas as matrículas de graduação estão no setor privado, 
respondendo o setor público por apenas 26% (INEP, 2010, online). 

 

 

A partir dos dados coletados na pesquisa, notou-se que continua baixo o índice 

de escolarização da população brasileira. Relata que as matriculas no ensino superior, 

tomam força maior no setor privado.   

 

2.1.1 Acesso à educação superior 
 

O ensino superior no Brasil surgiu 300 anos após o descobrimento, com o 

objetivo de atender os jovens fidalgos que foram impedidos devido ao bloqueio 

continental na Europa, de frequentarem as universidades europeias. 
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No ano da transmigração da Família Real para o Brasil, foi criado, por 
Decreto de 18 de fevereiro de 1808, o Curso Médico de Cirurgia na 
Bahia e, em 5 de novembro do mesmo ano, foi instituída, no Hospital 
Militar do Rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica 
(FÁVERO, 2006, p. 20). 

 

Após terem surgido, apareceram lentamente, no entanto sempre atendendo as 

necessidades da elite. A partir dos anos 70 de acordo com Souza (2001) o ensino 

superior teve um grande crescimento, não pelo interesse em aprender, mas para 

receber um diploma. 

 

O crescente aumento da demanda para o ensino superior e a 
escassez de recursos público, ocorreu a expansão do ensino superior 
para as esferas privadas, passando a marcar a mercantilização do 
ensino superior. Neste período haviam grupos privados com grande 
interesse nas facilidades ofertadas pelo poder público para a abertura 
de novos cursos. Também estavam interessados nas verbas públicas 
voltadas para esta fase de mercantilização do ensino (SOUZA, 2001 
p. 7-18) 

 

O sistema privado nesse período, não passava por crivos de avaliação dos 

órgãos oficiais ligados a educação. Esse momento veio posteriormente, que contribuiu 

para a melhoria do ensino, avaliando o desempenho das instituições privadas. Essa 

ação, não desmercantilizou o ensino, mas reduziu significativamente as fábricas de 

diplomas. 

 

2.2 Responsabilidade Social das Organizações 

 

Melo Neto e Froes (2001), por sua vez, sugerem que a responsabilidade social 

pode ser vista como uma prestação de contas da empresa para com a sociedade, 

uma vez que os recursos que a organização consome fazem parte do “patrimônio da 

humanidade”, ao utilizá-los, a empresa contrai uma dívida para com a sociedade. 
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O conceito de inclusão social tem a ver com qualidade de vida, que 
caberia assegurar a todos os brasileiros. Trata-se de uma referência 
de cidadania, pois assegurar qualidade de vida é garantir a toda 
pessoa condições objetivas para a fruição de bens naturais, sociais e 
culturais, frutos da produção coletiva, mas que se encontram 
distribuídos de forma muito desigual (UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, 2006, p. 5). 

 

Ainda segundo Maximiano (2007, p.407):  

 

No contexto de responsabilidade social, a ética trata essencialmente 
das relações entre pessoas. Se cada um deve tratar os outros como 
gostaria de ser tratado, o mesmo vale para as organizações. Ética, 
portanto, é uma questão de qualidade das relações humanas e 
indicador do estágio de desenvolvimento social. 

 

Portanto, responsabilidade social é agir de forma ética e correta, 

individualmente ou coletivamente. É um processo de melhoria constante, visando 

mudanças de comportamento e de cultura.  

 

2.2.1 Conceito de responsabilidade social 
 

Nos dias atuais a responsabilidade social tem sido amplamente discutida dentro 

das instituições de ensino, e muitas delas se utilizam desta prática para ajudar 

pessoas menos favorecidas a terem acesso ao ensino superior e básico. Diante de 

uma prática que vem se tornando comum, torna-se necessário compreender quais 

significados são atribuídos a mesma.  

 

A responsabilidade social pode ser definida como o compromisso que 
uma organização deve ter para com a comunidade, expresso por meio 
de atos e atitudes que afetem positivamente, de modo amplo, ou a 
alguma comunidade, de modo específico, agindo pro-ativamente e 
coerentemente no que tange a seu papel específico na sociedade e a 
sua prestação de contas para com ela (ASHLEY; et al 2002, p. 6) 

 

Para Barbosa e Rabaça (2001) (apud TENÓRIO, 2006, p.25): 
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A responsabilidade social nasce de um compromisso da organização 
com a sociedade, em que sua participação vai mais além do que 
apenas gerar empregos, impostos e lucros. O equilíbrio da empresa 
dentro do ecossistema social depende basicamente de uma atuação 
responsável e ética em todas as frentes, em harmonia com o equilíbrio 
ecológico, com o crescimento econômico e com o desenvolvimento 
social. 

 

Ainda para Fischer (2002, p.220), a responsabilidade social tem a função de: 

 

Responsabilizar-se por uma atuação social que visa reduzir ou 
eliminar carências que impedem ou prejudicam o pleno 
desenvolvimento de comunidades sociais nas quais essas 
organizações estão inseridas ou com as quais tem algum tipo de 
interação. 

 

Para Grajew (2002, p. 21), “responsabilidade social inclui, para começar, o 

cumprimento das obrigações legais, é o patamar inicial, pois a responsabilidade social 

significa e sua visão nada mais que ética. ” 

Na visão de Melo Neto e Froes (2001, p. 26-27):  

A responsabilidade social busca estimular o desenvolvimento do 
cidadão e fomentar a cidadania individual e coletiva. Sua ética social 
é centrada no dever cívico. As ações de responsabilidade social são 
extensivas a todos que participam da vida em sociedade – indivíduos, 
governo, empresas, grupos sociais, movimentos sociais, igrejas, 
partidos políticos e outras instituições. 

 

Um desenvolvimento social sadio se faz com a conscientização das instituições 

de ensino para promover programas que vigorizem o acesso das classes minoritárias 

ao ensino superior, respeitando os princípios morais e éticos. 

 

2.3 Filantropia 

 

A filantropia pode ser praticada diretamente por indivíduos voluntários ou 

através de entidades filantrópicas, grupos ou organizações que não possuem fins 

lucrativos. A filantropia é denominada por vários autores como o Terceiro setor no 

Brasil, considerando que o primeiro setor é o setor público ou o Estado e já o segundo 

setor, é o setor privado ou conhecido também como o mercado.  
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O Terceiro Setor é composto por instituições religiosas, organizações 

compostas por voluntários, entidades beneficentes, entre outros, com objetivo de 

carácter social, sem fins lucrativos que visam o bem-estar da população. 

 

Pode ser conceituado o terceiro setor como o conjunto organismos, 
organizações ou instituições sem fins lucrativos dotados de autonomia 
e administração própria que apresentam como função e objetivo 
principal atuar voluntariamente junto à sociedade civil visando ao seu 
aperfeiçoamento (PAES, 2003, p. 88). 

 

 Hudson (1999, p. 6) conceitua que:  

 

O terceiro setor consiste em organizações cujos objetivos principais 
são sociais, em vez de econômicos. O Terceiro Setor engloba 
organizações voluntárias, instituições de caridade, instituições 
religiosas, entidades voltadas para as artes, sindicatos, associações 
profissionais, todas com o objetivo de melhorar o mundo em que 
vivemos. 

 

Assim, a finalidade principal do terceiro setor, é agir e atuar de forma ética, 

fornecendo à sociedade serviços voluntários beneficentes, visando de forma geral a 

melhoria da sociedade como um todo. 

2.3.1 Legislação  
 

A filantropia no Brasil é regida pela Lei n° 12.101/09, alterada pela Lei N° 

12.868/13. A Lei n° 12.101/09, declara as condições intrínsecas para a Certificação 

da entidade credenciada como filantrópica, trazendo em seu Artigo 1°: 

 

Art. 1o - A certificação das entidades beneficentes de assistência social 
e a isenção de contribuições para a seguridade social serão 
concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com 
a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, 
saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.  

 

Nele podemos ver as características da entidade como beneficente de 

assistência social. Já seu atrigo 2º, dispõe “As entidades de que trata o art. 1o deverão 
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obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas 

atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional”. 

Traz sobre a Universalidade, tratando de que todos os serviços devem ser 

acessíveis a comunidade. 

 

2.3.1.2 A relevância das Instituições Educacionais Filantrópicas  
 

Filantropia vem do grego, que significa amor a humanidade, a filantropia 

assegura ao ser humano o seu direito a saúde, educação e assistência social, e é isso 

que as instituições filantrópicas fazem em parceria com o Estado. Segundo o site 

Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas - (FONIF), uma pesquisa realizada pela 

DOM Strategy Partners em maio de 2015 a junho de 2016, já são 8.695 instituições com 

Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação- 

(CEBAS), número que se atualiza a cada momento. Dentre as 8.659 instituições na 

área da educação, 324 são instituições de ensino superior, totalizando 14% das 

instituições do País que oferecem 382.913 bolsas de estudos. Segundo a pesquisa, 

31,9% dos alunos matriculados em IES filantrópicas são bolsistas, e 17% dos 7,3 

milhões de alunos cursando o Ensino Superior, estudam em instituições filantrópica.  

Diante desses dados percebe-se a importância das instituições educacionais 

filantropia, podemos identificar pontos positivos dessa parceria com o Estado.  

 

2.4 A Faculdade La Salle 

 

Conforme dados disponibilizados pela Faculdade, segue breve histórico:  

A Faculdade La Salle tem sua origem na Faculdade de Lucas do Rio Verde, 

mantida da União das Escolas Superiores de Lucas do Rio Verde – UNIVERDE, criada 

em 1999 com o propósito de manter Instituições de Educação Superior no município, 

e propiciar a continuidade dos estudos, aos estudantes concluintes do Ensino Médio 

em Lucas do Rio Verde. Em 2001, a Instituição recebeu seu credenciamento perante 

o Ministério da Educação pela Portaria nº. 2.653 de 07 de dezembro de 2001 e passou 

a ofertar dois cursos de bacharelado no início de 2002: Administração e Ciências 

Contábeis, autorizados pelo Ministério da Educação. No final de 2004 e meados de 
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2006, foram autorizados respectivamente os cursos de bacharelado em Direito e 

Turismo, sendo este último extinto no ano de 2015. 

A incorporação da UNIVERDE com a Rede La Salle de Educação, ocorreu em 

1º de janeiro de 2008, após longo período de negociação entre as partes. Na época, 

a Instituição era constituída, em termos de instalações, apenas pelo Bloco I, com 

2.662m² que acolhia todos os Serviços Acadêmicos e Administrativos, Biblioteca, e 

salas de aula, e uma ala do Bloco II, com 690m². Com a aprovação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Resolução Nº 23/2008, a Faculdade La Salle implantou 

os novos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e Educação Física em 2010, 

inicialmente ofertados na Unidade II da Instituição, sediada no Colégio La Salle de 

Lucas do Rio Verde. 

Em 2012, a Faculdade La Salle foi pioneira, ao ofertar o Curso de Gestão da 

Tecnologia da Informação, pela primeira vez no estado de Mato Grosso. Neste mesmo 

ano, deu-se início ao Programa de Pós-graduação da Faculdade La Salle, hoje com 

10 cursos em andamento. Em seguida foi implantado o curso Tecnólogo em 

Agronegócio, e em 2014, deu-se início à construção do Bloco 3, marcando uma nova 

e importante etapa na história da Instituição, em que os cursos de Licenciatura, até 

então desenvolvidos junto ao Colégio, foram incorporados a Unidade Sede. 

No ano de 2015, ficou autorizada a oferta do curso Tecnólogo em Gestão da 

Produção Industrial, e em 2016, a implantação do tão aguardado curso de 

Bacharelado em Agronomia. Com a Autorização do Curso de Agronomia e o 

encaminhamento dos Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, houve 

necessidade de aumento de salas de aula e laboratórios específicos para estes 

cursos. Assim se projetou, desde 2015, a construção do Bloco IV, o mais recente dos 

prédios, inaugurado em 05 de outubro de 2018, com 7.838m² de área construída, 

assim como, o Bloco de Apoio, com mais de 587m². 

Em 2018, a Faculdade teve sua Renovação do Recredenciamento Institucional 

junto ao Ministério da Educação, com a nota máxima, 05 - num conceito de 01 a 05, 

e ainda, consolidou-se o convênio da Fazenda Escola, com 50 hectares de área, que 

incorporam nas atividades práticas, de pesquisa e de extensão, dos atuais e futuros 

cursos ofertados. Em 2019, com a moderna infraestrutura, destaque no Estado, e 
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adequada as exigências legais de segurança e mobilidade, 08 cursos reconhecidos 

pelo MEC, e, quadro docente qualificado, cujo 60% dos professores são mestres e 

doutores, a Faculdade se encaminha para ser Centro Universitário. 

 

2.4.1 A filantropia da Faculdade La Salle 
 

Sobre o tema, o Edital 001/2019 da Direção Administrativa seleção de bolsas 

de estudos 2019/01-PASE em conformidade com a Lei 12.101/2009, regulamentadas 

pelo Decreto no 8.242/2014 e Portaria Normativa 15 – MEC, dispõem que: 

 

A Sociedade Porvir Cientifico, para o cumprimento dos seus objetivos 
filantrópicos estatutárias, por meio de sua mantida, Faculdade La Salle 
de Lucas do Rio Verde, inscrita no CNPJ 92.741.990/0029-38 ofertará 
bolsas de estudos parcial em 50% ou integral (100%). O número de 
bolsas é limitado, e regido por Legislação Federal específica que 
regulamenta prestação de serviços das Instituições detentoras do 
CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. 
As bolsas de estudos são destinadas EXCLUSIVAMENTE a 
CANDIDATOS/ACADÊMICOS com matriculas confirmada na 
Faculdade La Salle que se encontram em situação de vulnerabilidade 
social e que comprovem sua situação através de análise do perfil 
socioeconômico. 

 
Dessa forma, partindo da importância fundamental do papel das instituições 

educacionais privadas filantrópicas, para a educação no país, a Faculdade La Salle 

vem oportunizando a socialização do conhecimento.  

 

2.4.2 Bolsas de estudos que a Faculdade La Salle oferece. 

 

A rede La Salle se caracteriza como uma entidade filantrópica que atua na área 

educacional. No caso específico de Lucas do Rio Verde a mesma oferece aos alunos, 

bolsa de educação através do programa supracitado PASE, entre outros incentivos 

financeiros como Bônus Pontualidade, Bônus Fidelidade, e Bônus Transporte. 

Segundo pesquisa no sítio da faculdade La Salle, o principal benefício que a 

Rede oferece aos alunos é a bolsa de estudo PASE (Programa de Assistência Social 

Educacional - Bolsa de Estudo da Faculdade La Salle), bolsa está destinada a 

complementar os custos com a educação nos cursos de graduação da Faculdade, a 
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mesma prevê a cobertura parcial ou total durante toda a graduação do aluno. Para 

concorrer ao PASE os alunos precisam cumpri alguns requisitos: estarem 

regularmente matriculados, integrarem um grupo com renda familiar abaixo de 3 

salários mínimos nos casos de concessão de bolsa no valor integral e 1,5 salários 

para bolsas parciais, não tenham ingressado pelo PROUNI ou admitidos pelo FIES, e 

nem sejam beneficiários de outras modalidades de bolsas, de acordo com edital da 

Rede La Salle (2018) que é publicado semestralmente, podendo este, sofrer ou não 

alterações, além de outros critérios avaliativos previsto no edital, através de análise 

da comissão do programa, bem como, analise da assistente social, conforme segue: 

 Possuir grupo familiar com renda BRUTA per capita de até 3 (três) salários 

mínimos de vigência nacional; 

 Apresentar desempenho acadêmico não inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) em 2017/2 e não ter reprovado em nenhuma disciplina por 

FREQÜÊNCIA; 

 Não estar inserido no FIES ou PROUNI; 

 Não ser beneficiário de outras modalidades de bolsas e ou incentivos 

financeiros (públicos ou privados); 

 Não tenha concluído outro Curso de Graduação; 

 Esteja regularmente matriculado no 1º semestre letivo de 2018, conforme 

estabelecido no Regimento da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde; 

 Comprovar que tenha dificuldade financeira de manter integralmente os 

encargos educacionais, enquadrando-se em aspectos reconhecidamente 

comprovados de vulnerabilidade social. 

Para que a bolsa seja concedida o pretendente deve cumprir com todas as 

regras do edital. 

A bolsa visa garantir o acesso à educação no ensino superior á alunos em 

situação de vulnerabilidade, que comprovem a mesma a partir de análise documental 

e perfil socioeconômico. 

  

3 METODOLOGIA 
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A metodologia utilizada na elaboração do presente artigo foi feita com base em 

desenvolver uma pesquisa utilizando o método de estudo de caso tendo como base a 

observação do comportamento dos alunos perante o incentivo concedido pela bolsa 

de estudos da Faculdade La Salle. O presente estudo realizou-se na Faculdade La 

Salle - Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, com os acadêmicos bolsistas do Programa 

de Assistência Social Educacional (PASE). 

A pesquisa foi aplicada com 223 acadêmicos, de 9 cursos beneficiados, 

alcançando uma amostra de 64 indivíduos, tendo idade entre 18 e 45 anos, sendo 42 

do sexo feminino e 22 do sexo masculino.   

As perguntas aplicadas foram referentes a bolsa de incentivo disponibilizada 

pela Faculdade La Salle para entender a perspectiva dos alunos bolsista sobre esse 

benefício. A metodologia utilizada foi a ferramenta Google Forms, um questionário 

composto de 19 questões, das quais 18 fechadas e uma discursiva, distribuídas em 3 

tópicos: perfil do aluno, sobre o programa, e opinião dos bolsistas, enviado via e-mail 

para todos os acadêmicos bolsistas do período de 2015 a 2018.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise do Artigo '' ACESSO A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE 

BOLSA PASE’’ tem como objetivo geral analisar a importância do Programa de 

Assistência Social Educacional (PASE), para o desenvolvimento dos estudantes 

bolsistas, onde a Faculdade La Salle está inserida.  

 

4.1 Apresentação de Dados da Organização Pesquisada 

 

As respostas apresentas pelas 19 questões do questionário, foram aglutinadas 

na forma de gráficos em seções conforme o questionário aplicado. Dos gráficos 01 

até o 03 buscam mostrar o perfil dos respondentes. Os gráficos 04 e 05, referem-se 

ao benéfico concedido, e os gráficos 06 até 07 correspondem a opinião dos 

acadêmicos.  
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Gráfico 01 – Idade e sexo dos respondentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Os resultados dos questionários apresentam que 70% dos entrevistados têm 

entre 18 e 25 anos, 19% estão entre 26 e 33 anos, 8% estão entre 34 e 41 anos, 3% 

estão entre 42 e 50 anos, e nenhum acima de 50 anos. Percebe-se que a maioria dos 

beneficiados pelo programa são jovens e entre 18 e 25 anos. De acordo com os dados 

da pesquisa, 54,7% dizem morar com os pais, e 45,3% dizem não morar com os pais. 

 

Gráfico – 2 Cursos beneficiados 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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Dentre os entrevistados 30% são alunos do curso de Direito, 19% do curso de 

Ciências Contábeis, 12% do curso de Administração, 8% do curso de pedagogia, 8% 

do curso de Educação Física, 6% do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, 

6% do curso de Gestão de Produção Industrial e 3% do curso de Agronegócio. Ainda 

de acordo com os dados da pesquisa, entre os 9 dos cursos beneficiados, 59,4% dos 

bolsistas dizem ser contemplados com o programa já no 1° semestre do curso. 

 

Gráfico – 3 Se o acadêmico (a) não tivesse o auxílio a bolsa, quantos % (por cento) a 
mensalidade da faculdade comprometeria da sua renda mensal? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

No gráfico, 33% dos acadêmicos dizem que sua renda seria comprometida em 

100%, caso não tivessem o auxílio a bolsa, já 28% dos acadêmicos dizem que a sua 

renda seria comprometida em até 80%, 14% deles dizem que a sua renda seria 

comprometida em até 40%, 13% dos acadêmicos dizem não ter nenhum tipo de renda, 

9% dizem que a sua renda seria comprometida em até 60% e 3% dizem que a sua 

renda seria comprometida em até 20%. Percebe-se de acordo com os dados da 

pesquisa que a maioria dos acadêmicos necessitam 100% do auxílio a bolsa como 

requisito fundamente para o acesso ao ensino superior.  
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Gráfico – 4 Percentual (%) de bolsa contemplado.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Conforme representação gráfica, 66% dos acadêmicos bolsistas são 

contemplados com 50% de bolsa, e 34% chega a margem máxima de 100% do 

benefício. Considerando a importância do benefício, diante dos dados da pesquisa 

85,9% dos acadêmicos consideram o programa extremamente importante para a sua 

formação, e acrescentam que sem o programa não conseguiriam ingressar ao ensino 

superior.  

 

Gráfico – 5 Como o acadêmico teve acesso ao programa.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme o gráfico, 53% dos acadêmicos tiveram conhecimento e acesso ao 

programa diretamente na faculdade, 28% tiveram indicação de um colega, 16% 

tiveram acesso pelo site da faculdade, e 3% tiveram acesso por outros meios. Ainda 

de acordo com os dados da pesquisa, 50% dos acadêmicos consideram que o 

processo para a seleção dos bolsistas do programa é burocrático, porém, os mesmos 

50% dos acadêmicos se sentem satisfeitos com as informações dadas sobre o 

processo de inclusão do PASE.  
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Gráfico – 6 reduções da desigualdade e aumento da inclusão das pessoas menos 
favorecidas  

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme o gráfico, 92% dos bolsistas acreditam que o programa tem cumprido 

com o que foi proposto a fazer, reduzindo a desigualdade e aumentando a inclusão 

das pessoas menos favorecidas. Ainda de acordo com os dados da pesquisa 95,3% 

dos acadêmicos se sentem valorizados e estimulados pelo Programa de Assistência 

Social Educacional (PASE) da Faculdade La Salle, e 100% indicariam a um amigo ou 

familiar se estivesse necessitando de ajuda semelhante.  

 

Gráfico – 7 Na opinião do acadêmico, o programa poderia ser melhorado? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Conforme o gráfico, 47% estão satisfeitos com o programa, já 53% dizem poder 

melhorar. Ainda de acordo com a pesquisa, em uma pergunta aberta foi propiciado ao 
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respondente a oportunidade de opinar e sugerir melhorias. Considerando as 

respostas, há preponderância nas seguintes sugestões e opiniões: 

 Analisando melhor as pessoas que buscam o programa.  

 Menos burocrático, algumas papeladas são na minha visão desnecessária! E 

deve ser visto melhor sobre as condições de quem participa do programa, pois 

alguns tem condições e ganham 100% da bolsa enquanto alguns ganham 50% 

sendo que podem menos. Acho meio que injusto.  

 Devem fracionar as bolsas em valores menores para que mais alunos sejam 

contemplados de acordo com a renda familiar. A fiscalização deve ser mais 

rígida tanto para aquisição e renovação, para evitar fraudes.  

 Dando porcentagens diferenciadas para cada tipo de situação financeira. 

 Tem pessoas que realmente precisam das bolsas, mas não consegue, 

enquanto que tem alguns que tem condições financeiras boas e tem a bolsa. 

Tenho colegas que precisavam de bolsa e não conseguiram e tiveram que 

tranca a faculdade por falta de recurso.  

 Aumento da média para o bolsista. Conheço outras instituições que oferecem 

bolsas e funcionam assim. Acredito que a pessoa tem que merecer muito mais 

além do que por sua renda. Vejo pessoas que foram contempladas e, de acordo 

com a sua renda, realmente merecem. No entanto no dia a dia não dão valor. 

Tira notas baixa, falta, reprova e ainda fala mal da instituição. 

 Alguns documentos são desnecessários e a renovação teria que ser anual e 

não semestral.  

 Solicitar menos documentos no que diz respeito a membros da família menores 

de idade. 

 Poderia ser feito somente uma vez no ano, devido a tantos documentos que 

são solicitados.  

 De certa forma o programa é burocrático e não acessível a todos; claro que 

ficaria difícil para a faculdade gerir isso; porém existem bastante pessoas que 

precisam e por muitas das vezes por ter um bem a mais não é contemplado. 
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Conforme sugestões dos acadêmicos bolsistas, os maiores relatos de 

melhorias são referentes a documentações e a observação sobre a fiscalização de 

alunos contemplados, para que evite desigualdade ou até mesmo fraudes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar que, através do 

programa de incentivo desenvolvido pela faculdade La Salle, muitos alunos de baixa 

renda puderam ter a oportunidade de acesso ao ensino superior. Em termos sociais, 

opera-se uma necessária inclusão social dos setores populares nas universidades 

particulares. Essa realidade tem efetiva importância para a maioria dos jovens, pois 

implica em dois importantes fatores no acesso ao nível superior de ensino: estudantes 

provenientes das escolas públicas, que em função da baixa qualidade de ensino 

recebido, não conseguem ingresso nas universidades públicas via vestibular, devido 

à alta competição. No entanto, o acesso em universidades privadas é inviável devido 

à impossibilidade de pagarem as mensalidades.  

Os dados da pesquisa, reforçam esse argumento. O acesso ao ensino superior 

sem a possibilidade de programas de incentivo, é o maior limitante para os 

interessados em evoluir na educação. Embora os respondentes tenham passado pelo 

crivo do programa, as respostas indicam que sem o programa não estariam 

estudando.  

Sem dúvida, a forma de inclusão social e educacional desenvolvida pelo 

programa tem o seu valor e cumpre uma função importante para a virada da 

democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. 
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DESAFIO DE APRENDIZADO DOS ACADÊMICOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO 

QUE DIZ RESPEITO À DIFERENÇA DE INTERPRETAÇÃO, MENSURAÇÃO E 

ESCRITURAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE SOCIETÁRIA E A CONTABILIDADE 

PÚBLICA 

 

Carolina Scariot Cavalcante5 

Leandro Marques6 

 

RESUMO 
Neste estudo são analisadas as dificuldades dos acadêmicos no aprendizado da 
Contabilidade Governamental, em decorrência do cotidiano com a Contabilidade 
Societária. Tem como objetivo apontar as principais dificuldades relacionadas ao 
assunto já mencionado, o interesse em ingressar na área e o nível de preparação para 
tanto. Para isso, utilizou-se de pesquisa descritiva e método de abordagem 
quantitativa, com acadêmicos do oitavo semestre do curso de Ciências Contábeis de 
uma instituição de ensino superior e privado, da cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 
Com análise dos resultados, identificamos que a maioria dos acadêmicos 
entrevistados e, portanto, matriculados no curso de ciências contábeis são mulheres, 
a maioria considerável dos respondentes trabalham e já cursaram em algum momento 
alguma disciplina relacionada à Contabilidade Pública, durante sua formação. Por fim, 
identificamos também, que a maioria relevante de acadêmicos não acredita que o 
curso proporcionou conhecimentos razoáveis para que por exemplo, o acadêmico 
conclua a sua formação e possa atuar na área de forma confiante. Isto, ocasionado 
por diversos fatores como o desinteresse no ramo, mas principalmente pelo fato de 
consideraram a abordagem do curso insuficiente, quando diz respeito à Contabilidade 
Pública. 
 
Palavras-chave: Dificuldades. Aprendizado. Contabilidade. Governamental. Pública.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência contábil é mais antiga do que parece.  De certa forma, a própria 

evolução dos registros conta a história, pois essa é a base para vários historiadores 

(SLOMSKI, 2010). Em síntese, surgiu a partir dos grandes fluxos de comércio em 

                                                           
5 Discente do 8º semestre do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle de Lucas 
do Rio verde – MT. E-mail: scariot.carool@hotmail.com 
6 Docente da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde – MT e orientador da pesquisa. E-
mail: Leandro.marques@faculdadelasalle.edu.br. 
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1530, onde se identificou a preocupação com o ensino comercial da área contábil. 

“Em meados do sec. XVII a contabilidade deixa de ser um simples controle para se 

tornar uma ciência” (ÁVILA, 2006, pg.21). A partir do surgimento das escolas do 

pensamento contábil, a contabilidade passava a seguir teorias e conceitos 

determinados para cada época. No Brasil, a evolução da contabilidade se deu a partir 

de um documento oficial de 1808 que instituía o método das partidas dobradas no 

país, apresentado inicialmente no livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni 

et Proportionalità em 1494, por Luca Pacioli (SLOMSKI, 2010). 

 Dentro dos ramos da contabilidade, o setor público é o mais complexo, devido 

ao fato de que seu campo de aplicação está restrito somente a órgãos 

governamentais. Assim, poucos profissionais têm acesso aos problemas e inviabiliza 

o compartilhamento de conhecimento. Além disso, visto sua relevância, a 

contabilidade pública é uma área ainda muito pouco difundida por instituições de 

ensino superior.  

Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa baseada na coleta de dados com 

acadêmicos, especificamente, do oitavo semestre do curso de Ciências Contábeis, de 

uma instituição de ensino particular da cidade de Lucas do Rio Verde – MT. O objetivo 

principal da pesquisa foi identificar as principais dificuldades dos estudantes do ensino 

superior, visto que a Contabilidade Pública possui legislação própria, princípios e 

métodos de interpretação, mensuração e escrituração diferentes e com características 

peculiares ligadas diretamente ao setor. Desta forma, quando apresentada aos 

acadêmicos apenas em uma disciplina no decorrer do curso, gera um desconforto e a 

grande dificuldade. Além disso, ao final da pesquisa, pode-se estabelecer um número 

de estudantes interessados em se especializar no ramo, além do nível de preparação, 

que eles atribuem para a atuação na área. 

 Como objetivos específicos estabeleceu-se: a) repassar a trajetória da 

Contabilidade Pública no Brasil; b) apresentar conceitos básicos da contabilidade 

pública atual; e por fim, c) apresentar o resultado de uma pesquisa, baseada nas 

respostas dos acadêmicos entrevistados, onde será apontado as principais 

dificuldades sofridas por eles, no aprendizado deste ramo da contabilidade. 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/1494
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Breve Histórico da Contabilidade Pública no Brasil 

 

Na época do período colonial, o Rei era o único usuário da contabilidade, usada 

para controlar o seu patrimônio e a riqueza do povo. Por isso, o surgimento da 

contabilidade pública, está diretamente ligado ao controle do Rei, principalmente 

sobre o que se podia arrecadar (FÉLIX, 2013) 

A partir de julho de 1679, através da Carta Régia é criada a Casa dos Contos, 

órgão que na época ficou responsável por processar e fiscalizar as receitas e 

despesas do Estado. Este fato foi salientado pela chegada da família real ao Brasil 

conforme Cochrane (2003), proporcionando um desenvolvimento cultural e 

socioeconômico bem mais amplo na colônia, onde surge os primeiros indícios da 

organização de orçamentos e da contabilidade pública. 

 Bem mais adiante, com o desenvolvimento social que desencadeava naquele 

período e um maior gasto, houve a necessidade de controlar melhor a coisa pública, 

e para este fim foi criado o órgão Erário Régio (REIS; SILVA, 2007). A partir de então, 

ocorreu a introdução do método das partidas dobradas no Brasil.  

O processo de inclusão da escrituração contábil nos órgãos públicos se deu, 

em Portugal, a partir da publicação do Alvará de 24 de dezembro de 1768, e no Brasil 

ocorreu no ano de 1808, com a elaboração da Carta pelo Príncipe Regente Dom João 

VI, conforme dispõe o texto:  

 
Para o método de Escrituração e fórmulas de Contabilidade de minha 
real fazenda não fique arbitrário a maneira de pensar de cada um dos 
contadores gerais, que sou servido criarem para o referido Erário: - 
ordeno que a escrituração seja mercantil por partidas, por ser a única 
seguida pelas nações mais civilizadas, assim pela sua brevidade, para 
o manejo de grandes somas como por ser mais clara e a que menos 
lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a fraude 
dos prevaricadores.  

 
 

Ao longo dos anos, houve a escassez dos produtos nacionais para suprir a 

demanda interna e a falta de um produto forte no mercado internacional ocasionando 
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a queda da economia imperial. Com isso foi necessária uma maior arrecadação de 

impostos, e em 1843 houve a primeira tentativa de implantação do Imposto de Renda. 

Outro fato marcante nesse processo, foi o Código Comercial Brasileiro estabelecido 

na República em 1850 (REIS; SILVA, 2007). 

Logo após o período de estagnação da contabilidade e a Proclamação da 

República (1889), é aprovado no Brasil, o código da Contabilidade da União e, em 

1940 pelo Decreto-lei nº 2.416, de 17 de julho, onde foi regulamentada a elaboração 

e execução dos balanços dos Estados e Municípios, que mais adiante foi substituído 

pela Lei Complementar nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 que vigora até hoje 

(SLOMSKI, 2010). 

Com o processo de convergência às Normas Internacionais, várias mudanças 

ocorreram, todas muito relevantes ao processo. Dentre elas, a mais importante, 

certamente, é o resgate do objeto da Ciência Contábil. Trata-se de que a 

Contabilidade aplicada ao setor público, possuía um enfoque estritamente na 

execução do orçamento público, e esta mudança, resgatou o principal, o Patrimônio.  

 
No Brasil desde 2010 estão vigentes as Normas Brasileira de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), com adoção 
integral pelos três níveis de governo prevista até o término de 2014, 
conforme Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 634/2013. 
(NASCIMENTO et al., 2015, p. 2) 
 

 Em análise, podemos destacar como principais mudanças, além desta já 

citada: a aplicação integral dos princípios da contabilidade, com enfoque nos 

princípios de competência e oportunidade; implantação do sistema de custos e plano 

de contas único PCASP. Além disso, ocorreu também uma mudança expressiva nos 

demonstrativos já existente:  

 
Balanço Orçamentário; Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e 
Demonstrações das Variações Patrimoniais foram modificados em 
suas estruturas, visando melhorar a evidenciação das informações, 
facilitar o entendimento e convergir para os padrões internacionais. As 
NBCASP criaram duas novas demonstrações: Demonstrações dos 
Fluxos de Caixa; e Demonstrações das Mutações do Patrimônio 
Líquido. Destaca-se ainda a elaboração de Notas Explicativas, como 
parte integrante das demonstrações contábeis (NASCIMENTO et al., 
2015, p. 6). 



 
 
 

43 

 

2.2 Conceito 

 

 De modo geral, a Contabilidade Pública é um dos ramos da contabilidade geral, 

aplicada somente em entidades de direito público interno, norteado pelas normas do 

Direito Financeiro, pelos princípios gerais de finanças públicas e pelos princípios da 

Contabilidade.  É responsável por registrar, controlar e demonstrar a execução dos 

orçamentos da fazenda pública, o patrimônio público, e suas variações (MOTA; 

FEIJÓ; PINTO, 2009). Além disso, responsável por fornecer informações tempestivas, 

compreensivas e fidedignas aos gestores e a sociedade. Está diretamente ligada a 

“administração pública que é um conjunto de realizações dos serviços públicos e que 

visam a satisfação da necessidade coletiva” (CARVALHO, 2010, p.192). 

 De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T 16.1/2008 - 

Resolução CFC nº 1.128/2008, a contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da 

ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, os Princípios 

Fundamentais e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial das 

entidades do setor público. Tem como objetivo fornecer aos usuários informações 

sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, 

financeira e física do patrimônio da entidade do setor público, em apoio ao processo 

de tomada de decisão, à adequada prestação de contas e ao necessário suporte para 

a instrumentalização do controle social.  

 A contabilidade pública é organizada em forma de sistemas de informação e 

subdividida em cinco subsistemas (CARVALHO, 2010), conforme apresenta-se no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Subsistemas da Contabilidade Pública 
Subsistema Descrição 

Orçamentário 
Registra, processa e evidencia os atos e os fatos relacionados ao 
planejamento e à execução orçamentária. 

Patrimonial  
Registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros 
relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do 
patrimônio público. 

Custos  
Registra, processa e evidencia os custos dos bens e serviços, 
produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública, consoante a 
NBC T 16.11. 
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Compensação  
Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções específicas de controle.  

Fonte: CFC (2008).  

 

Os subsistemas devem ser relacionados entre si e a outros, de forma a auxiliar 

a administração pública sobre: 

 

(a) Desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua 
missão; (b) avaliação dos resultados obtidos na execução das ações 
do setor público com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia 
e à efetividade; (Redação dada pela Resolução CFC n. º 1.437/13) (c) 
avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento; (d) avaliação 
dos riscos e das contingências; (e) conhecimento da composição e 
movimentação patrimonial. (Incluída pela Resolução CFC n. º 
1.437/13) (NBCs T 16.1 a16.11 - CFC p.13). 

 

Desta forma, em análise aos conceitos apresentados, podemos dizer que a 

contabilidade pública, segundo Deusvaldo Carvalho, registra e previsão da receita e 

a fixação da despesa estabelecida no orçamento, escritura a execução orçamentária, 

faz a comparação entre a previsão e a realização das receitas e despesas, controla 

as operações de crédito, a dívida ativa, os valores, os créditos, as obrigações etc. e 

ainda revela as variações patrimoniais e demonstra a situação do patrimônio líquido. 

(CARVALHO, 2010)    

  O objeto da contabilidade é o patrimônio, desta forma se faz necessário que 

demonstre as suas variações. Na área contábil, visto isso, é necessário que se registre 

real e tempestivamente todos os fenômenos econômicos do patrimônio. 

 

2.3 Legislação 

 

A legislação deste ramo da contabilidade, arcaicamente, gira em torno da  Lei 

4.320, de 17 de março de 1964, instituindo normas gerais de direito financeiro 

elaborada e controlada a partir dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal; Lei 4.320/64 – Contabilidade Aplicada à 

Administração Pública e a Lei 6.404/76 de Sociedade por ações. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-4320-1964.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei-4320-1964.htm
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Atualmente existem outras normas que regulam a contabilidade no setor 

público. Uma delas são as Normas Brasileiras de Contabilidade que em seu escopo, 

não são totalmente convergentes, e em sua apresentação, o CFC evidencia a 

necessidade e o trabalho em evoluir as Ciências Contábeis, buscando a convergência 

aos padrões internacionais. Já o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), tem como objetivo a necessidade de colaborar com a elaboração e 

execução do orçamento público, além da tentativa de resgatar o objeto principal da 

contabilidade, o patrimônio. Desta vez, em sua 7ª edição, o MCASP visa: 

 

a) aprimorar os critérios de reconhecimento de despesas e receitas 
orçamentárias; b) instituir instrumento eficiente de orientação comum 
aos gestores nos três níveis de governo, mediante consolidação, em 
um só documento, de conceitos, regras e procedimentos de 
reconhecimento e apropriação das receitas e despesas 
orçamentárias; e c) elaborar demonstrativos de estatísticas de 
finanças públicas em consonância com os padrões e regras 
estabelecidas nos acordos e convênios internacionais de que a União 
for parte, conforme previsto no inciso XVIII do art. 7º do Decreto nº 
6.976, de 2009, e no inciso XXV do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 
7.482, de 2011. 

De forma geral, agregando e interferindo nas contabilizações dos atos e fatos, 

temos a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, que institui as responsabilidades e competências da Administração Pública. 

 

2.4 Diferença entre a Contabilidade Societária e a Contabilidade Pública 

  

A contabilidade pública possui sua legislação e conceitos próprios, além das 

suas peculiaridades. Desta forma, faz-se necessário, e como um dos objetivos do 

estudo, definir as principais diferenças entre o ramo da contabilidade pública X 

societária. 

 Segundo Carvalho (2010, p.198), as principais diferenças são conforme 

apresentadas no Quadro 2: 
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Quadro 2 – Principais diferenças entre a Contabilidade Pública e a Contabilidade 
Empresarial 

 

 
Fonte: Carvalho (2010, p. 198). 

 

3 METODOLOGIA 
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Constitui-se em uma pesquisa descritiva, pois procura identificar no processo 

de pesquisa, os conflitos existentes e as contradições envolvidas no problema.  

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de campo com a aplicação de 

questionários visando identificar os desafios dos acadêmicos do oitavo semestre de 

uma instituição de ensino superior de Lucas do Rio Verde, em relação ao aprendizado 

da Contabilidade Pública, visto que é uma área ainda muito pouco difundida pelas 

instituições de ensino superior. 

 A população pesquisada tratou de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, 

onde a amostragem é sistemática, pois podemos identificar previamente a 

composição de cada elemento na população determinada, definindo-se como os 

acadêmicos devidamente matriculados e visitantes do oitavo semestre.  

 Utilizou-se o procedimento de coleta de dados quantitativo, pois trata-se de 

uma técnica estatística, utilizando-se de um questionário. Geralmente utilizado 

quando se deseja saber opiniões a respeito de costumes e características de um 

determinado público. 

 Como instrumento de coleta, utilizou-se um questionário composto de 6 

questões objetivas, de cunho pessoal e social, conforme abaixo: 

 

Quadro 3 – Questionário de coleta de dados 

                           

   SEXO H   M           

 TRABALHA? S   Ñ           
                

 1. ESTÁ CURSANDO 7º OU 8º PERÍODO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS?      

    S   Ñ           

                

 2. JÁ CURSOU ALGUMA DISCIPLINA SOBRE CONTABILIDADE PÚBLICA?     

    S   Ñ    QUANTAS?       

                

 RESPONDA AS PROXIMAS QUESTÕES EM UMA ESCALA DE 1 A 4, ONDE 1 É MENOR GRAU E 4 É MAIOR GRAU 

                

                

 3. QUANTO O ENSINO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?    

   1   2   3   4        
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 4.QUANTO VOCÊ DOMINA O ASSUNTO CONTABILIDADE PÚBLICA?     

   1   2   3   4        

                

 5.QUAL SEU INTERESSE EM TRABALHAR NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA?    

   1   2   3   4        

                

 6.O QUANTO VOCÊ SE SENTE PREPARADO PARA TRABALHAR NESTA ÁREA?     

   1   2   3   4        

                           

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Os dados foram analisados utilizando a escala Likert de cinco pontos, em que 

1 é o menor grau e 5 o maior, e apurados utilizando a ferramenta Microsoft Excel 2007. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados dessa pesquisa foram agrupados e analisados a fim de atender ao 

objetivo principal deste estudo, observando e entendendo a percepção dos 

acadêmicos do oitavo semestre do curso de ciências contábeis de uma instituição de 

ensino superior e privado, quanto ao aprendizado da contabilidade pública.  

No questionário de pesquisa, foram solicitadas algumas informações a fim de 

estabelecer o perfil dos entrevistados. Conforme quadro 3 apresentado no subitem 

3.3, solicitou primeiramente que se manifestassem quanto ao sexo, sua posição 

quanto ao mercado de trabalho, confirmação do período que cursam e se já cursaram 

alguma disciplina de contabilidade pública (questões 1 e 2). Nas questões de 3 a 6 

tratam do parecer do entrevistado quanto a contribuição da contabilidade pública para 

a formação, qual o domínio sobre a disciplina, qual o interesse em atuar neste ramo 

da contabilidade e finalmente, o quanto se acham preparados para atuar nesta área. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

Este item foi levantado através das respostas dos entrevistados quanto:  ao 

sexo e se trabalha ou não. Nesta análise identificamos que da amostra de 28 



 
 
 

49 

 

acadêmicos entrevistados, 75% são mulheres o que representa 21 pessoas e, 25% 

são homens, o que representa 7 pessoas. Além disso, identificamos que a mesma 

proporção de homens e mulheres entrevistados, não trabalham. O que representa 4% 

de cada lado, conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Situação no mercado de trabalho 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

4.2 Ensino da Contabilidade Pública na Graduação 

 

Nas questões seguintes, são analisadas questões inteiramente ligadas ao 

objetivo geral deste estudo. Para isso, é importante ressaltar que os acadêmicos 

entrevistados, são estudantes de uma instituição de ensino superior particular 

localizada na cidade de Lucas do Rio Verde na região centro-norte do estado do Mato 

Grosso. Região esta que possui como principal fonte de renda a exploração de 

atividades ligadas a agricultura e agroindústria, além de conhecida como uma das 

maiores produtoras de grãos no país. Quanto ao curso de ciências contábeis, ofertado 

pela instituição de ensino em que foi aplicado o questionário, este possui como 

objetivo formar indivíduos devidamente diplomados como bacharéis em ciências 

contábeis, mais adiante registrados no conselho federal para que possam atuar, a fim 

de contribuir para o devido controle do patrimônio pessoal e principalmente 

empresarial da sociedade, além do controle financeiro e suas atribuições. 

4%

71%

4% 21%

NÃO SIM

TRABALHA?

Posição dos entrevistados quanto a 
situação no mercado de trabalho

Feminino Masculino
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Quando questionados se em algum momento do curso, os acadêmicos 

cursaram alguma disciplina relacionada a Contabilidade Pública, levando em 

consideração que 100% dos acadêmicos entrevistados, estão no oitavo e último 

semestre de formação, obtivemos que um acadêmico homem e uma mulher apenas, 

não cursaram em nenhum momento disciplinas relacionadas. Desta forma, 

analisamos, portanto, que de 21 mulheres e 7 homens respondentes, 20 mulheres e 

6 homens já cursaram esta disciplina em algum momento de sua formação, 

demonstrado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – cursou alguma disciplina de contabilidade pública 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018).  

 

Levando em consideração a atual grade de ensino do curso de ciências 

contábeis da instituição pesquisada, em que apresenta aos alunos a disciplina de 

Contabilidade Pública no quinto semestre com carga horária de oitenta horas, 

podemos destacar as respostas negativas desta questão sobre alguns fatores: 

acadêmicos transferidos de outras faculdades da região ou até faculdades da cidade 

de Lucas do Rio Verde que fornecem ensino superior bacharelado em Ciências 

Contábeis pelo método a distância e que não possuem a área específica ministrada 

no curso, ou também acadêmicos formados a muitos anos e que a disciplina talvez, 
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não tenha feito parte do escopo de disciplinas ministradas no curso superior de 

Ciências Contábeis. 

 Na questão 3, foram analisadas as conclusões dos respondentes quanto ao 

nível de contribuição que o estudo da contabilidade pública lhe trouxe, agregando à 

sua formação. Desta forma, observamos que a maioria dos respondentes, 

representada por 39% responderam ao nível 3, em que define a resposta à questão 

como mediana. Além disso, é importante analisarmos que a segunda posição, 

representando 32% dos acadêmicos responderam ao nível 2, o que define como de 

mediana a ruim, a contribuição do ensino da contabilidade pública para sua formação. 

Apresenta-se o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Contribuição do ensino da contabilidade pública para a formação 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

  

Portanto, concluímos que a maioria considerável dos acadêmicos que 

responderam à pergunta, afirma que o ensino da contabilidade pública pouco contribui 

para sua formação. Isto é reflexo do que já foi mencionado neste estudo, quanto a 

pouca difusão deste ramo da contabilidade pelas escolas de ensino superior além de 

que quando apresentadas, são sintetizadas. 
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 A seguir, foi questionado aos acadêmicos entrevistados quanto ao nível que 

dominam a Contabilidade Pública. E conforme segue o gráfico 4, obtivemos a seguinte 

estrutura: 

 

Gráfico 4 – Domínio do assunto 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

A análise desta questão traz com bastante evidência, que a maioria dos 

acadêmicos respondentes, representados por 22 acadêmicos e, portanto 78% do 

total, acreditam devido aos níveis permanecerem igualmente entre 1 e 2, que no atual 

período que cursam não possuem um domínio significativo sobre a contabilidade 

pública. Importante ressaltar que a escala proposta para resposta foi de 1 a 5, e 

segundo esta análise, nenhuma resposta atribuiu os dois maiores níveis: 4 e 5. Isto é 

aceitável, visto que como já analisado na questão 2 e figura 3, na grade de ensino da 

instituição em que a pesquisa foi realizada, encontra-se apenas uma disciplina 

lecionada no quinto semestre que trata especificadamente da Contabilidade Pública. 

Além disso, não possui nenhuma outra disciplina que genericamente aborda o tema. 

Por esta razão é que concluímos que os acadêmicos possuíram pouco contato com a 

Contabilidade Pública durante sua graduação, para que ao final sintam-se confiantes 

a ponto de dominar este assunto. 
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4.3 Interesse em Seguir Carreira 

 

 Ao final da pesquisa, foi questionado aos acadêmicos respondentes quanto o 

seu interesse em seguir carreira no ramo da Contabilidade Pública e o quanto se 

sentem preparados para o mercado de trabalho neste ramo. Mas para realizar essa 

análise, é importante ressaltar que a cidade onde a pesquisa foi realizada possui 

poucas vertentes da Contabilidade Pública. Nada além do que qualquer outro 

município ofertaria com a demanda de prefeituras, câmaras, secretarias, finanças e 

demais departamentos que englobam o poder público em um município com um 

pouco mais de 70 mil habitantes. 

 Com a análise do gráfico conforme figura 5, identificamos que quanto a este 

questionamento, as respostas dos acadêmicos foram dispersas, mas por mais 

irrelevantes que sejam os valores, a maioria representada ainda por 39% dos 

respondentes atribui o menor nível quanto ao interesse em trabalhar na área. Em 

seguida, 32% dos respondentes consideraram seu interesse mediano, ao 

responderem o nível 3 da escala Likert, de acordo com o gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Interesse em trabalhar na área da contabilidade pública 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 
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 Para finalizar, os acadêmicos responderam ao questionamento conforme 

gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Sentir-se preparado para trabalhar na área 

 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

 Conforme análise, observamos que 53% dos respondentes consideram o 

menor grau da escala quanto a sua preparação, no atual período que cursam, para 

atuar na área da Contabilidade Pública. Número relevante para acadêmicos que 

estão na fase final do curso, visto que, são inúmeros os ramos que a contabilidade 

pode alcançar, os quais a Contabilidade Pública talvez seja uma das que mais 

necessitem do conhecimento e de profissionais dispostos a ingressar. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo, identificar a percepção dos acadêmicos 

quanto ao ensino da Contabilidade Pública, visto a sua complexibilidade e a rotina 

comum com a Contabilidade Societária.  
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 Vale ressaltar que como já tratado neste estudo, o ensino desta disciplina ainda 

é muito pouco difundido, por isso, a bibliografia sobre este assunto é escassa, fazendo 

com que as limitações interferissem na pesquisa. 

 A contribuição para a formação dos acadêmicos, atribuída a esta disciplina 

ficou entre os níveis 2 e 3 conforme escala utilizada na pesquisa, concluindo que os 

acadêmicos acreditam que o ensino contribuiu de forma mediana para sua formação. 

Apesar de atribuírem ao nível 1 e, portanto, o pior, à preparação para atuarem na 

área. Importante ressaltar também, que a maioria considerou ao pior nível da escala 

utilizada, o seu interesse em ingressar no mercado de trabalho neste ramo. O que 

significa a formação de profissionais, mas com pouco preparo e menor ainda o 

interesse nesta área. 

 Acredita-se que com as constantes mudanças nas normas contábeis brasileiras 

e internacionais, poderá ocorrer também uma adequação e mudanças significativas 

para o setor. Desta forma, melhorar o despertar dos acadêmicos estudantes de 

Ciências Contábeis, além de profissionais já atuantes da área, que queiram seguir 

neste ramo da contabilidade. Além disso, não se deve generalizar os números 

apresentados nesta pesquisa, visto que, a amostra é bastante reduzida e não foi 

pretendido demonstrar a realidade geral, e sim, a dos acadêmicos da instituição em 

que a pesquisa foi realizada. 
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL VERSUS PERFIL DE 

CARGO: Uma Análise do Setor Financeiro 

 

João Pedro Zanella Kirst7 

Marisa Claudia Jacometo Durante8 

 

RESUMO  
Para uma empresa funcionar ela necessita de pessoas que ocupem diversas funções, 
usando como base que elas não são iguais, porém possuem características em 
comum, elas não necessariamente conseguirão fazer ou agir de mesma maneira. O 
objetivo geral é identificar se as pessoas encarregadas do departamento financeiro 
possuem as inteligências necessárias para o perfil do cargo. De modo específico 
busca-se: 1) identificar o perfil do cargo para o departamento financeiro; 2) mapear as 
inteligências dos colaboradores do departamento financeiro; 3) mapear as 
inteligências múltiplas dos colaboradores do departamento financeiro; 4) correlacionar 
as inteligências dos colaboradores do departamento financeiro com o perfil do cargo. 
Metodologicamente utilizou-se um estudo de caso com abordagem indutivo, pesquisa 
qualitativa e descritiva, com base teórica em Goleman e Gardner. Os principais 
resultados demonstram que parte dos respondentes da pesquisa estão em um cargo 
ideal para sua inteligência. Considera-se que as teorias das inteligências, de Gardner 
e Goleman, são extremamente interessantes, não somente para área financeira, as 
duas teorias possuem força suficiente para serem incríveis na vida pessoal e particular 
de todos, compreender suas vantagens e limitações e pode colocar um indivíduo na 
frente dos outros, em termos de diferencial competitivo. 
 
Palavras-chave: Inteligência Emocional. Inteligências Múltiplas. Cargo.  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para uma empresa funcionar ela necessita de pessoas que ocupem diversas 

funções, usando como base que elas não são iguais, porém possuem características 

em comum, elas não necessariamente conseguirão fazer ou agir de mesma maneira. 

O cargo limita e define a área de atuação dos colaboradores, dividindo as funções 

                                                           
7Artigo entregue como requisito para conclusão do TCI, no 7º semestre do curso de 
Administração da Faculdade La Salle, 2019. E-mail: zanellas@outlook.com 
8 Doutora em Educação. Professora Orientadora do Artigo. E-mail: 
marisa@faculdadelasalle.edu.br 
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para que o coletivo funcione. Serve também para definir a hierarquia da empresa. Em 

suma, cargos são as tarefas que determinada pessoa tem que cumprir na empresa. 

Compreendendo-se a definição básica de cargo e tendo em mente que os 

indivíduos não são iguais, mas possuem características iguais, pode-se correlacionar 

a definição de cargo com duas teorias de inteligência, a teoria das inteligências 

múltiplas de Howard Gardner e a teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman. 

O cérebro humano é composto por diversas partes e assim como uma 

organização cada parte tem sua função, quando uma dessas partes se sobressai das 

outras ela define a inteligência e aptidão da pessoa. Para Gardner (1994), uma pessoa 

não poderia ser definida apenas por um simples teste que defina seu quociente de 

inteligência (QI) e que é na verdade mais complexo. Ele dividiu e catalogou a 

inteligência, onde as mesmas definiriam as aptidões do indivíduo em relação a 

aprendizagem e como interagiriam com o mundo ao seu redor. 

Outra particularidade do cérebro seria sua divisão em hemisférios, o lado direito 

seria o emocional e o lado esquerdo o racional. Esta divisão definiria dois caminhos 

para o indivíduo seguir. Para Goleman (1995), a inteligência emocional seria 

responsável pelo sucesso ou insucesso do indivíduo, pois o indivíduo que se 

autoconhecesse emocionalmente estaria preparado para interagir com o mundo ao 

seu redor. 

Utilizando as duas teorias de inteligência, inteligências múltiplas de Gardner e 

inteligência emocional de Goleman, é possível criar um perfil que definiria as 

capacidades de um indivíduo para assim comparar com as características do perfil de 

cargo. Este seria o objetivo deste artigo, aplicar na empresa X as teorias e definir se 

seus colaboradores do setor financeiro se enquadram no perfil de cargo do financeiro 

da empresa. 

A empresa X atua no segmento automotivo desde 2006. Sendo uma empresa 

de gestão familiar ela é gerida por dois membros da mesma família e conta com mais 

nove funcionários totalizando onze e três lojas localizadas nos municípios de Lucas 

do Rio Verde, Primavera do Leste e Várzea Grande – MT. Por ser uma empresa de 

gestão familiar sua organização é bastante informal, sendo os setores divididos em 

gerência, financeiro/vendas e operacional, mas sua principal divisão é dos escritórios 
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da parte operacional (oficina). É representante autorizada da marca Michelin, 

contando com todas as linhas de pneus e serviços de manutenção e revisão geral em 

veículos, conta também com 02 Veículos de Atendimento Técnico (VAT) 

especializadas em alinhamento e balanceamento na linha de Carga. 

Assim, após esse breve contexto, questiona-se: as pessoas encarregadas do 

departamento financeiro possuem as inteligências necessárias para o perfil do cargo, 

na empresa X? Apresentando como objetivo geral identificar se as pessoas 

encarregadas do departamento financeiro possuem as inteligências necessárias para 

o perfil do cargo. De modo específico busca-se: 1) identificar o perfil do cargo para o 

departamento financeiro; 2) mapear as inteligências dos colaboradores do 

departamento financeiro; 3) mapear as inteligências múltiplas dos colaboradores do 

departamento financeiro; 4) correlacionar as inteligências dos colaboradores do 

departamento financeiro com o perfil do cargo. 

 “Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses” esta frase foi 

dita por Sócrates a centenas de anos atrás, porém, continua importante até hoje. Ela 

pode ser interpretada de diversas formas, mas um homem que se conhece estará 

preparado para interagir com o ambiente em sua volta. Utilizando das duas teorias de 

inteligências introduzidas anteriormente, possibilitará não somente o desenvolvimento 

profissional, mas também o social e emocional do indivíduo. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Inteligência Emocional 

 

 Apesar de Daniel Goleman ser o nome mais renomado na área da inteligência 

emocional, não foi ele que a cunhou, ela foi pela primeira vez apresentada por dois 

psicólogos e pesquisadores estadunidenses John Mayer e Peter Salovey. Usando não 

apenas as teorias deles, Goleman (1995) também utilizou uma grande variedade de 

outros avanços científicos que exploram como as emoções são reguladas pelo 

cérebro. Para assim desenvolver sua teoria da inteligência emocional. 
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A inteligência emocional é um fator inovador e possui um grau elevado 
de importância dentro do ambiente organizacional. Esse conceito cada 
vez mais tem sido valorizado dentro das empresas. Uma pessoa 
desenvolvida emocionalmente tem mais perspectiva de estar satisfeita 
sendo eficiente na realização de suas atividades, o controle do 
costume mental impulsiona a produtividade (PEIXOTO, 2018, p. 28). 

  

Goleman que se tornou o pai da inteligência emocional (QE), tinha no início 

apenas o objetivo de tornar a expressão popular, o que conseguiu com facilidade, 

onde o QE conseguiu alcançar lugares inimagináveis para ele. Porém seu foco foi nas 

áreas acadêmicas e profissionais, tanto que programas como o social and emotional 

learning (SEL) se tornou requisito de currículos nos Estados Unidos. 

 

Em 1995, esboços de evidências preliminares que sugeriam que SEL 
era um ingrediente ativo nos programas que aperfeiçoariam a 
aprendizagem da criança evitando problemas como a violência. Agora 
é possível afirmar cientificamente: ajudar as crianças a aperfeiçoar sua 
autoconsciência e confiança, controlar suas emoções e impulsos 
perturbadores e aumentar sua empatia resulta não só em um melhor 
comportamento, mas também em uma melhoria considerável no 
desempenho acadêmico (GOLEMAN, 1995, p. 11). 

  

Apesar da sua importância no ramo acadêmico, seu maior destaque vai para o 

mundo dos negócios, onde o impacto do QE chega a ser surpreendente. 

Principalmente nas áreas de liderança e desenvolvimento de funcionários, visto que 

no ramo empresarial metas são uma constante, o que acaba muitas vezes 

sobrecarregando os colaboradores que não estão preparados emocionalmente.  

 

Hoje em dia, as empresas de todo o mundo olham rotineiramente 
através das lentes do QE para contratar, promover e desenvolver seus 
empregados [...] os funcionários que em meio a carreiras possuíam 
um maior potencial de liderança tinham aptidões de QE muito 
melhores do que seus colegas menos promissores (GOLEMAN, 1995, 
p. 12). 

  

Para Goleman (1995) a mente pode der dividida em duas, uma racional e a 

outra emocional, as duas formas fundamentais de conhecimento interagem na 

construção da vida mental. A mente racional que pode ser definida pelo QI, é o método 

de compreensão de que, em geral, temos consciência. E a mente emocional é 

impulsiva e poderosa, embora as vezes ilógica. O que pode ser chamado 
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popularmente e informalmente por pensar com a cabeça ou coração. Para ele, as 

mentes na maior parte do tempo estariam em harmonia com um equilíbrio emocional 

e racional, uma interagindo com a outra, porém sendo semi-independentes. Ainda se 

compreende as características das mentes emocional e racional. A mente emocional 

é caracterizada por ser relacional e experimental, já a mente racional é caracterizada 

por ser analítica e controladora. 

 

As duas variáveis, inteligência geral e emocional são igualmente 
importantes na previsão do desempenho. Assim a capacidade de 
resolver problemas complexos usando o raciocínio indutivo-dedutivo e 
a habilidade de entender as informações sobre o mundo trazidas pelas 
emoções e a habilidade de as gerenciar em si e nos outros são 
aspectos importantes do desempenho no trabalho, já que pessoas 
com essas características tendem a ser mais frequentemente 
avaliadas, pelos seus supervisores, como funcionários muito bons ou 
excelentes (COBÊRO; PRIMI; MUNIZ, 2006, p.75). 
 

Seguindo a ideia de que a mente pode ser dividida, não torna as duas partes 

independentes, a pessoa necessita que as duas estejam em harmonia. A mente 

racional é importante para o raciocínio lógico enquanto a mente emocional é 

responsável pelo emocional. Durante a vida de um indivíduo existirá situações onde 

terá que se intercalar qual mente deve predominar e assim agir de maneira correta. 

Tendo definido essa diferença Goleman (1995) percebeu que a mente emocional, 

podia ser dividida em cinco grandes domínios ou pilares, conhecendo esses pilares o 

indivíduo poderá estar apto a lidar com situações estressantes e assim superar suas 

dificuldades. São elas: 

 Conhecer as próprias emoções – O primeiro passo para a inteligência 

emocional é conhecer suas emoções, a autoconsciência é fundamental para o 

discernimento das emoções e auto compreensão. Ao não os conhecer o ínvido estará 

à mercê deles. As pessoas que conseguem compreende-los estão mais bem 

preparadas para as adversidades da vida. 

 Lidar com emoções – Para a autoconsciência é importante saber lidar com os 

sentimentos. As pessoas fracas nessa aptidão, são as que mais vão sofres com 

sentimentos de desespero, ao contraio de quem pode se recuperar rapidamente das 

perturbações da vida. 
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Motivar-se – O autocontrole emocional é extremamente importante, saber se 

controlar diante de um resultado em adiar a satisfação e conter a impulsividade é o 

segredo para qualquer realização. O que amenta drasticamente os desempenhos, 

tornando as pessoas mais produtivas e eficazes. 

Reconhecer emoções nos outros – Como as outras, a empatia também se 

desenvolve na autoconsciência emocional. Conhecer e interpretar os sentimentos dos 

outros é uma aptidão pessoal fundamental, que permite reconhecer as emoções dos 

outros e entender seus comportamentos. 

Lidar com relacionamentos – Saber se relacionar é outro ponto chave para ter 

sucesso, assim criando um ambiente positivo, é a aptidão de lidar com as emoções 

dos outros, o que causará boas relações com as demais pessoas. São as aptidões 

que determinam popularidade, a liderança e a eficiência interpessoal. 

A mente das pessoas está em constante desenvolvimento, desde a infância 

estão aprendendo como lidar com seu lado emocional. Acredita-se que somos todos 

diferentes, mas com semelhanças, enquanto alguém é ótimo em um campo pode ser 

ruim nos outros. Mas isso não significa que será assim até o fim, pois a mente está 

em constante mudança e aprendizagem. A inteligência emocional define como as 

pessoas interagem emocionalmente uma com as outras, não somente no ambiente 

de trabalho, mas em todas as circunstâncias da vida. 

 

2.2 Inteligências Múltiplas 

 

 A teoria das inteligências múltiplas foi criada pelo psicólogo Howard Gardner 

em 1994 para Gardner o teste de inteligência (QI) era ineficiente, para ele a 

inteligência das pessoas ia além de um simples número que provava seu 

conhecimento, era necessário algo há mais, existem campos completamente 

distantes dos aplicados nos testes que são igualmente complexo. “Razão, Inteligência, 

logica, conhecimento não são sinônimos” (GARDNER, 1994, p. 5), para ele não era 

importante saber o quanto as pessoas eram inteligentes e sim saber no que elas eram 

inteligentes, e assim deu-se início em sua teoria. 
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Gardner olhou para a Inteligência por um prisma diferente dos teóricos 
tradicionais, não se centrando apenas nas capacidades tidas, 
academicamente, como de índole intelectual, nem tão pouco nas 
aptidões valorizadas no contexto ocidental por si só. Howard Gardner 
procurou considerar as capacidades intelectuais que fossem comuns 
à natureza humana, em toda a sua globalidade que fossem universais 
(DUARTE, 2019, p. 39). 

  

Gardner em seu livro, Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligência Múltiplas, 

identificou sete diferentes “Inteligências”, independentes entre si. Ele tinha o objetivo 

de provar que pessoas são diferentes mentalmente e apesar de que duas pessoas 

possuam um quociente de inteligência (QI) igual elas não serão necessariamente 

iguais para as “Inteligências Múltiplas”.  

 

A inteligência para ele, é a capacidade de solucionar problemas ou 
elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente 
ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite 
às pessoas abordar situações, atingir objetivos e localizar caminhos 
adequados a esse objetivo. A criação de um produto cultural torna-se 
crucial nessa função na medida em que captura e transmite o 
conhecimento ou expressa as opiniões ou sentimentos da pessoa. Os 
problemas a serem resolvidos são os mais diversos, indo desde uma 
teoria científica até uma composição poética ou musical 
(TRAVASSOS, 2001, p. 3). 

  

 Gardner (1994) classificou as inteligências em sete, sendo elas: linguística, 

musical, lógico-matemática, espacial, corporal-cenestésica, intrapessoal e 

interpessoal. Sendo elas fundamentais para serem desenvolvidas durante o 

crescimento das pessoas, para que assim possam atingir seus objetivos. Para o autor, 

as inteligências seriam importantes para a capacidade de solucionar problemas ou 

elaborar produtos, em um determinado ambiente ou comunidade. 

A inteligência linguística, segundo Gardner (1994), se refere a capacidade de 

um indivíduo de se expressar de forma oral e formas de expressões como escrita ou 

gestual. Assim como o indivíduo faz para analisar e interpretar ideias e informações. 

Ela está estritamente ligada a linguagem e as palavras, pessoas com esse tipo de 

inteligência costumam ser ótimos comunicadores. De acordo com Gardner (apud 

DUARTE, 2019, p. 42), a inteligência linguística: 
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Manifesta-se na capacidade para usar a linguagem com vista a uma 
variedade de fins (argumentar, persuadir, contar histórias, escrever, 
ensinar, etc.), manipulando e estruturando os significados e as 
funções das palavras [...] apesar disso, os elementos auditivos e orais 
tendem a ser centrais nesta inteligência. A Inteligência Linguística 
inclui as capacidades de lidar com a sintaxe, com a fonologia, com a 
semântica e com os usos práticos da linguagem (como a retórica ou a 
explicação). 

 

Gardner (1994) explica que a inteligência musical se refere a capacidade dos 

indivíduos de produzir, compreender e identificar os diferentes tipos de som, 

reconhecendo padrões tonais e rítmicos. Segundo Gardner (apud DUARTE, 2019, p. 

42) “Permite às pessoas criar, comunicar e compreender significados através dos 

sons. Inclui a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar as formas 

musicais. Integra sensibilidades aos ritmos, às melodias, aos tons e aos timbres”.  

A inteligência lógico-matemática é voltada para conclusões baseadas na razão, 

e descreve a capacidade de resolver equações e provas, de ter pensamento lógico, 

detectar padrões, fazer cálculos e resolver problemas abstratos (GARDNER, 

1993/2011). Essa inteligência: 

 

Envolve o uso e a apreciação de relações abstratas, estando na base 
das Ciências Exatas e da Matemática. Esta inteligência inclui a 
predisposição para o estabelecimento de padrões, de relações lógicas 
e de relações causa-efeito, e para a condução de experiências. Os 
processos empregues pela inteligência incluem a categorização, a 
classificação, a dedução, a generalização, o cálculo e o teste de 
hipóteses, e permitem calcular, quantificar, considerar proporções e 
hipóteses e realizar operações matemáticas complexas (GARDNER, 
1993/2011 apud DUARTE, 2019, p. 42). 

 

Para Gardner (1994), a inteligência espacial é a habilidade de observar o 

mundo, interpretar e reconhecer o posicionamento e movimentação de objetos. Tendo 

a habilidade de relacionar e interpretar melhor imagens, gravuras, formas e ao espaço 

tridimensional. Gardner (apud DUARTE, 2019, p. 43) explica que: 

 

Envolve uma capacidade superior de percepcionar detalhes visuais 
subtis, de criar e de recriar imagens, não sendo, todavia, dependente 
da sensação visual (devido à capacidade de construção de imagens 
mentais, por exemplo através de palavras ou impressões). Relaciona-
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se, ainda, com a resolução de problemas espaciais e com o sentido 
de orientação. 

 

Já a inteligência corporal-cenestésica vem da capacidade de usar o próprio 

corpo para resolver problemas. Refere se ao indivíduo que consegue controlar os 

movimentos corporais ao equilíbrio, coordenação e de se expressar por meio do 

corpo. Na concepção de Gardner (apud DUARTE, 2019, p. 43) 

 

Envolve o uso do corpo, ou de partes do mesmo, para resolver 
problemas, expressar emoções ou criar produtos, manifestando-se 
pelo controlo sobre ações motoras amplas e finas e pela capacidade 
de manipular objetos externos. Neste sentido, o corpo é visto como 
objeto, na medida em que é utilizado pelos indivíduos para atingir 
determinado fim, mas também como sujeito, visto que é o recipiente 
do senso de eu do indivíduo. 

 

A inteligência intrapessoal refere-se as pessoas que possuem um 

autoconhecimento de si mesmas, conhecendo seus sentimentos, motivações e 

desejos. Assim conseguindo controlar seus hábitos, atitudes, vícios e emoções. 

Conforme Gardner (apud DUARTE, 2019, p. 44), a inteligência intrapessoal: 

 

Envolve o autoconhecimento e a capacidade para atuar segundo o 
mesmo, e diz respeito à aptidão para diferenciar sentimentos, estados 
emocionais pessoais, intenções, temperamentos e desejos interiores. 
Esta inteligência inclui a capacidade de autodisciplina, auto 
compreensão e autoestima. 

 

No que tange a inteligência interpessoal, refere-se à percepção das pessoas 

que estão ao seu redor, refletindo na capacidade de reconhecer e entender os 

sentimentos, motivações, desejos e intenções de outras pessoas. Para Gardner (apud 

DUARTE, 2019, p. 44): 

 

Envolve a capacidade de perceber e distinguir os estados de espírito, 
as intenções, as motivações e os sentimentos de outras pessoas, bem 
como a aptidão para trabalhar e relacionar-se com os outros, estando, 
assim, patente em indivíduos que são naturalmente sociáveis, 
amigáveis e extrovertidos. 

 

Finalmente, compreende-se que todos os seres humanos desde seu 

nascimento possuem todas as “Inteligências” identificadas, o que realmente definirá o 
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perfil do indivíduo é a combinação delas, sendo duas predominantes que definem 

suas principais “Inteligências”. A predominância de alguma “Inteligência” vem por três 

principais fatores segundo Gardner e Armstrong (apud DUARTE, 2019, p. 48), a 

dotação biológica (hereditariedade e possíveis traumas ou danos cerebrais ocorridos); 

a história de vida (experiências familiares, escolares, afetivas, etc.); e os antecedentes 

culturais e históricos (contexto histórico, cultural, social e económico que os indivíduos 

encontram). Ou seja, todos indivíduos são caracterizados por um “perfil de 

inteligência” específico, que determina as suas forças e fraquezas.  

Assim sendo possível explicar por que existe as diferenças individuais. Apesar 

das “Inteligências” serem consideradas independentes, porém, muitas vezes, 

funcionam em conjunto fazendo com que elas se complementem e se combinem para 

que o indivíduo possa resolver problemas minimamente complexos. Como todos 

seres humanos possuem todas as sete inteligências, tende-se a acreditar que seriam 

iguais, porém, é a combinação delas que os torna diferentes entre si. 

 

2.3 Cargo 

 

Uma empresa é composta principalmente por pessoas, para ela funcionar cada 

colaborador tem que exercer uma função, independente de qual natureza seja, 

técnica, planejar, coordenar, supervisionar, executar, entre outras. Todas essas e 

outras atividades são divididas entres os integrantes da organização. O cargo 

delimitará estas tarefas. Segundo Chiavenato (2005), o conceito de cargo engloba 

tudo que uma única pessoa tem que fazer dentro de uma empresa, ou seja, é o 

conjunto de deveres e responsabilidades desempenhadas que ela deve cumprir, e ela 

ocupa um lugar formal no organograma da empresa.  

As pessoas trabalham nas organizações desempenhando um 
determinado cargo. Em geral, quando se pretende saber o que uma 
pessoa faz na organização, pergunta-se qual é o cargo que 
desempenha. Com isso, sabemos o que ela faz na organização e 
temos uma ideia da sua importância e do nível hierárquico que ocupa 
(CHIAVENATO, 2005, p. 188). 

 

Para Chiavenato (2005), o cargo compõe todas atividades desempenhadas por 

uma pessoa dentro do organograma de uma empresa. Assim, para poder 
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desempenhar suas atividades a pessoa que ocupa um cargo deve estar definida e 

posicionada no organograma da empresa. E automaticamente definirá sua hierarquia, 

a subordinação, subordinados e departamento ou divisão onde está localizado. 

Contem também o título do cargo e as suas tarefas. 

A descrição e análise de cargo, é feita de maneira bem simples, sendo cinco 

perguntas que relacionarão o que o ocupante faz, como faz, sob quais condições faz 

e porque faz. “A descrição de cargo é um retrato simplificado do conteúdo e das 

principais responsabilidades do cargo. Ela define o que o ocupante faz, quando faz, 

quando faz, como faz, onde faz, e por que faz” (CHIAVENATO, 2005, p. 207). 

O conteúdo do cargo vem de suas perguntas. O que faz, é o detalhamento do 

que o ocupante faz, ou seja, são as tarefas e atividades a executar. Quando faz, é a 

periodicidade das execuções, se ela é diária, semanal, mensal, anual, esporádica. 

Como faz, são os métodos usados para execução das tarefas através de pessoas, 

máquinas e equipamentos, matérias e dados e informações. Onde faz, é onde o 

ocupante faz suas tarefas, o local e ambiente de trabalho. Porque faz, objetivos do 

cargo, metas e resultados a atingir. 

 

A descrição e análise do cargo funcionam como o mapeamento do 
trabalho realizado dentro da organização. Um programa de descrição 
e análise de cargo produz subsídios para o recrutamento e seleção de 
pessoas, para a identificação das necessidades de treinamento, 
elaboração de programas de treinamento, para o planejamento da 
força de trabalho, avalição de cargos e critérios de salários, avalição 
de desempenho etc. Quase todas as atividades de RH estão baseadas 
em informações proporcionadas pela descrição e análise de cargos 
(CHIAVENATO, 2005, p. 215). 
 

O perfil do ocupante seria basicamente a descrição do cargo do qual ele estará 

apto a desenvolver dentro da empresa. Sendo o mapeamento do trabalho realizado 

pelo indivíduo dentro da empresa. O perfil do ocupante/descrição de cargo é a 

formalização das atribuições, responsabilidades e especificações dos requisitos de 

um cargo na organização. Ela deve ser a mais clara e concisa possível, pois é com 

ela que o RH da empresa poder identificar as necessidades de treinamento, 

elaboração de programas, planejamento da força de trabalho, avalição de cargos e 

critérios de salários, avalição de desempenho etc. 
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3 METODOLOGIA  

 
Neste artigo foi utilizado o método de pesquisa descritiva, com abordagem 

qualitativa, para se analisar os dados do setor financeiro da empresa x, os dados 

foram coletados a partir das seguintes teorias de inteligência, a teoria de “inteligência 

emocional” de Daniel Goleman e a teoria de “inteligências múltipla” de Howard 

Gardner. As teorias foram revisadas para se comparar a descrição do cargo, no caso 

o setor financeiro, para isso foi usada a descrição e análise de cargos de Idalberto 

Chiavenato. A finalidade foi comparar as inteligências dos colaboradores com os 

requisitados pelo cargo do setor financeiro.  

A pesquisa foi feita com o setor financeiro da empresa x, nos seguintes cargos: 

o gerente geral, gerente financeiro e analista financeiro. Os dois gerentes possuem a 

idade em torno de 50 anos e o analista financeiro em torno dos 25. A pesquisa foi feita 

por dois questionários, destaca-se os temas inteligência emocional, inteligência 

múltipla e descrição de cargo. Os dois questionários foram entregues aos sujeitos para 

responder individualmente em um local calmo e tranquilo. Eles foram entregues no dia 

10 de maio de 2019, tendo três dias para responder sem acompanhamento durante a 

aplicação. 

O tratamento e análise dos dados considerou os questionários aplicados e as 

teorias estudadas, para assim observar fatos e fenômenos da maneira como ocorrem 

na realidade. As categorias de análise foram definidas a priori com base nos objetivos 

específicos, ou seja: 1) identificar o perfil do cargo para o departamento financeiro; 2) 

mapear as inteligências dos colaboradores do departamento financeiro; 3) mapear as 

inteligências múltiplas dos colaboradores do departamento financeiro; 4) correlacionar 

as inteligências dos colaboradores do departamento financeiro com o perfil do cargo. 

O estudo é de caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na observação e 

estudo documental, ao mesmo tempo em que se faz o cruzamento dos levantamentos 

com toda a pesquisa bibliográfica já feita. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Identificar o Perfil do Cargo Para o Setor Financeiro 
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 Para responder a esse objetivo específico recorreu-se a pesquisa bibliográfica, 

com embasamento em Chiavenato (2005), bem como o Código Brasileiro de 

Ocupação (CBO), além do questionamento aos ocupantes.  

Assim, o resultado aponta que para o setor financeiro o profissional é 

responsável por monitorar as atividades financeiras de uma determinada empresa. 

Suas atividades compreendem as atividades da área financeira de controle bancário 

e de contas, cuida do fluxo de caixa, das cobranças e investimentos, emissão de 

relatórios e de contas a pagar e receber, lançamento de cheques e organização de 

documentos. 

O ocupante precisa apresentar um perfil que contenha uma formação 

acadêmica no mínimo ensino médio completo, tendo experiências com processos e 

baixa de pagamento, experiência no contato com banco, saber lidar com clientes e ter 

conhecimentos das ferramentas financeiras. 

 

4.2 Mapear a Inteligência Emocional dos Colaboradores do Setor Financeiro 

 

Para a inteligência emocional no setor financeiro entre as duas mentes, é 

essencial o lado esquerdo do cérebro, que é o hemisfério racional, para a área 

financeira a capacidade de controlar seus sentimentos e emoções com o objetivo de 

evitar decisões impensadas e impulsivas é bastante importante. O cérebro racional 

(lado esquerdo) controla funções lógicas e pensamentos analíticos. É o hemisfério 

que auxilia no processamento de informações, sempre de maneira racional e prática. 

Sendo dividido em duas características: características analíticas e características 

controladoras.  

O analítico analisa, quantifica, é logico, crítico, realista, gosta de números, 

analisar dados, aplicar fórmulas, entende de dinheiro e sabe lidar com aspectos 

financeiros e como as coisas funcionam. O controlador toma providencias, estabelece 

procedimentos, faz acontecer, e confiável, arrumado e pontual, planeja e organiza e 

gosta de fazer atividades burocráticas e administrativas. 

Diferente da mente emocional, que também possui duas características, a 

relacional é curiosa, brinca, é sensível com outros, gosta de ensinar, é expressivo e 
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emocional, fala muito. E a experimental sintetiza, advinha, imagina, especula, corre 

risco, é impetuoso, quebra regras, gosta de surpresas. 

 A pesquisa revela que o gerente geral possui a predominância no hemisfério 

direito, emocional com 60%, sendo suas características relacional com 30% e 

experimental com 30% em equilíbrio.  

O gerente financeiro possui a predominância no hemisfério direito, emocional com 

80%, sendo sua principal característica a experimental com 45% e em seguida a 

relacional com 35%. 

O analista financeiro possui a predominância no hemisfério esquerdo, racional 

com 65%, sendo sua característica principal a analítica 40% e em seguida 

controladora com 40% apesar de demonstrar características relacionais também com 

40%. 

Neste caso somente o analista financeiro, possui uma mente racional de acordo 

com sua inteligência emocional, já os dois gerentes possuem uma mente emocional.  

 

4.3 Mapear as Inteligências Múltiplas dos Colaboradores do Setor Financeiro 

 

Para as inteligências múltiplas no setor financeiro entre as sete, se destacam 

quatro delas: lógico-matemática, linguística, interpessoal e intrapessoal. A lógico-

matemática, pois corresponde à capacidade para analisar os dados financeiros e 

matemáticos do mercado. A linguística, pois permite a elaboração de relatórios claros 

e eficientes sobre as ações escolhidas no mercado. A inteligência interpessoal, pois 

permite um melhor desenvolvimento das capacidades de interação, permitindo que 

ele converse, ouça e entenda os anseios dos seus investidores. A inteligência 

intrapessoal, pois ela permite que sem se estressar ou perder o controle consiga 

trabalhar sobre pressão. 

O gerente geral tem como principal a inteligência linguística com 18,21% e 

interpessoal com 17,86%. A inteligência linguística é a capacidade de se expressar, 

tanto oral, escrita ou gestual. E a inteligência interpessoal, refere-se à percepção das 

pessoas que estão ao seu redor. 
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O gerente financeiro tem como principal a inteligência interpessoal com 21,43 

e espacial com 17,5. A inteligência interpessoal, refere-se à percepção das pessoas 

que estão ao seu redor. E a inteligência espacial é a habilidade de observar o mundo, 

interpretar e reconhecer o posicionamento e movimentação de objetos. 

O analista financeiro tem como principal a inteligência intrapessoal com 17, 5% 

e logico-matemático com 16,43%. A inteligência intrapessoal refere-se as pessoas 

que possuem um autoconhecimento de si mesmas, conhecendo seus sentimentos, 

motivações e desejos. E a inteligência lógico-matemática é voltada para conclusões 

baseadas na razão, e descreve a capacidade de resolver equações e problemas 

matemáticos. 

Neste caso somente o analista financeiro, possui as duas inteligências múltiplas 

ideais para o setor financeiro, e os gerentes possuem apenas uma das inteligências 

múltiplas que atendam o cargo financeiro. 

 

4.4 Correlacionar as Inteligências (Emocional e Múltiplas) dos Colaboradores do Setor 

Financeiro Com o Perfil do Cargo 

  

 O gerente geral possui uma mente emocional com equilíbrio em suas 

características relacional e experimental. Suas inteligências múltiplas predominantes 

se enquadram para o setor financeiro, porém elas não são exclusivas para ele. Como 

o gerente geral não é responsável pelo financeiro e apenas assume esta posição em 

situações de necessidade, ele não possui o perfil ideal para o cargo financeiro e não 

precisa, já que sua função é outra. 

 O gerente financeiro também possui uma mente emocional, que predomina a 

característica experimental e em seguia a relacional. O que pode ser visto como um 

problema para a área financeira, já que ela necessita de uma mente mais racional e 

controladora. Suas inteligências múltiplas predominantes são interpessoais e 

espaciais, sendo somente a interpessoal adequada para o cargo. Neste caso o 

gerente financeiro não está de acordo com o perfil ideal para o cargo financeiro. Por 

ser uma empresa de gestão familiar, um dos gerentes teve que fazer a escolha de se 

adequar ao cargo financeiro, o que não o desqualifica como um bom profissional. 
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O analista financeiro possui uma mente racional com a predominância da 

característica analítica e logo em seguida um equilíbrio das características 

controladoras e relacionais, estando elas de acordo com o cargo. Suas inteligências 

múltiplas predominantes também estão de acordo, sendo intrapessoal e logico-

matemático. Possuindo assim inteligências ideais para o perfil financeiro.  

Uma empresa que possui um setor financeiro com colaboradores não aptos 

para sua função, acarreta numa falta de controle das contas, o que torna o 

endividamento como a única saída, criando uma bola de neve. Ainda mais um 

profissional que passa por esse tipo de impacto financeiro, o que pode causar uma 

instabilidade emocional, fazendo ele perder a confiança. Por fim a produtividade no 

trabalho acaba sendo comprometida. 

De acordo com todo material pesquisado, somente o analista financeiro possui 

uma inteligência emocional e múltipla de acordo com um perfil de cargo financeiro. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os colaboradores no setor financeiro possuem uma inteligência emocional e 

uma inteligência múltipla de acordo com o perfil de cargo financeiro? Neste caso 

somente um dos três indivíduos pesquisados possui inteligências de acordo com o 

cargo, que é o analista financeiro. Os dois gerentes pesquisado não se enquadram, 

porem em necessidades eles tem que ocupar essa atividade. 

 Os dois gerentes possuem dados bem semelhantes, os dois possuem a mente 

emocional predominante, divergindo somente em uma das inteligências múltiplas, e 

está sendo o único ponto que se enquadra para o perfil financeiro. Já o analista 

financeiro, possui uma mente predominante racional e suas duas inteligências 

múltiplas também se enquadram no perfil do cargo. 

A inteligência emocional e as inteligências múltiplas, quando aplicadas aos 

indivíduos determina suas proficiências. Enquanto a descrição e análise de cargo 

determina aonde essa inteligência podem se enquadrar. Principalmente as teorias das 

inteligências, tanto de Gardner e Goleman, são extremamente interessantes, não 

somente para área financeira ou até mesmo profissional, as duas teorias possuem 
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força suficiente para serem incríveis na vida pessoal e particular de todos, 

compreender suas vantagens e limitações coloca o indivíduo na frente dos outros. 

Apesar de possuir um resultado satisfatório, pode-se melhor, um ponto seria 

aplicar um terceiro questionário, que determinaria o perfil de reação, que confirmaria 

o perfil do ocupante de cargo do financeiro. Assim como próximos trabalhos que 

encaixariam e determinariam os cargos ideais para esses trabalhadores. Ou até 

mesmo aplicando esta pesquisa em toda empresa ou outras empresas. 
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MOTIVAÇÃO EMPRESARIAL: Um Enfoque na Teoria X e Y 
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RESUMO 
Atualmente tem se aprimorado a concepção e o reconhecimento da influência que os 
colaboradores possuem no seu ambiente de trabalho, destacando-se a ideia de que 
o maior patrimônio de uma empresa é o seu recurso humano. Assim, o estudo tem 
como objetivo geral verificar qual o impacto que a motivação desencadeia dentro das 
empresas de Móveis Planejados. De modo específico busca-se: identificar se os 
fatores geradores de motivação são positivos ou negativos; levantar se nas empresas 
pesquisadas os funcionários são vistos como X ou Y. Metodologicamente utilizou-se 
pesquisa qualitativa com abordagem indutiva, em um estudo de caso com 61 
participantes, divididos entre líderes e liderados, com aplicação de questionários 
diferentes. A análise de dados foi baseada na Teoria X e Y. Os principais resultados 
indicam que os resultados negativos analisados pela empresa são os de recrutamento 
e treinamento, mostrando assim que são vistos pelos funcionários como algo que não 
há necessidade, ou que as empresas não têm a capacitação necessária para realizar. 
Considera-se que a motivação quando realizada nas empresas pode desencadear 
inúmeros benefícios, tais como aumento da produção, a interação e confiança entre 
os funcionários e o gestor, e um ambiente de trabalho confortável.  
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Motivação. Teoria X e Y. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Revolução Industrial deu-se primeiramente na Inglaterra em meados do 

século XVIII. E revolucionou o modelo de mercado da época com o surgimento das 

manufaturas que substituíram em grande escala o trabalho braçal e artesanal pelo 

uso das máquinas. Durante esse período a visão predominante a respeito dos 
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11 Doutora em Educação. Professora orientadora do artigo. E-mail: 
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colaboradores era extremamente pessimista, com a interpretação de que estes eram 

semelhantes às máquinas e que deveriam ser constantemente manipulados e 

ameaçados com punições para que assim fosse despertado o interesse em trabalhar 

para que estes produzissem conforme as metas estipuladas pela organização. 

Todavia, atualmente tem se aprimorado a concepção e o reconhecimento da 

influência que os colaboradores possuem no seu ambiente de trabalho. Destacando-

se a ideia de que o maior patrimônio de uma empresa é o seu recurso humano. Já 

que estes são os grandes agentes responsáveis pelo funcionamento e crescimento 

das organizações, e ao quanto se encontram motivados e engajados podem realizar 

muito além do estipulado e atingir maior produtividade com eficiência e eficácia. De 

acordo com Lieury & Fenouillet (2000, p. 9) "A motivação é o conjunto de mecanismos 

biológicos e psicológicos que possibilitam o desencadear da ação, da orientação, 

enfim, da intensidade e da persistência, pois quanto mais motivada a pessoa está, 

mais persistente e maior é a atividade". 

Assim, para esse estudo, o referencial teórico escolhido são as teorias X e Y 

de Douglas McGregor, que surgiu entre os anos de 1898 e 1964 e descreve sobre 

dois conceitos opostos de como se gerir uma empresa. A Teoria Y representa o 

trabalhador de forma positiva, com a visão de que este é capaz de realizar a sua 

função de forma responsável. Enquanto a Teoria X representa uma visão degradante 

e negativa do colaborar. 

Dessa forma, o público-alvo do estudo é constituído por quatro empresas que 

atuam no ramo de Móveis Planejados, salienta-se que todas serão designadas no 

texto por um pseudônimo. A empresa "A" atua há vinte e quatro anos no mercado e 

possui dezessete colaboradores, caracterizando-se como uma empresa de gestão 

familiar. Já a empresa “B” atua há dezesseis anos no mercado e é composta por trinta 

e oito colaboradores, sendo composta por sociedade simples, pois duas pessoas 

controlam e tomam as decisões que são assertivas de ambas às partes. A empresa 

“C” é composta com aproximadamente dez anos no mercado e com três 

colaboradores, a empresa se caracteriza como empresa de gestão familiar. E a 

empresa “D” atua a vinte e sete anos no mercado, e é composta por onze funcionários, 

sendo assim é caracterizada sendo uma empresa familiar 
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     O artigo busca analisar: qual o impacto que a motivação desencadeia dentro 

das empresas? Tendo como objetivo geral verificar qual o impacto que a motivação 

desencadeia mais especificamente dentro das empresas de Móveis Planejados. 

De modo específico busca-se: identificar se os fatores geradores de motivação 

são positivos ou negativos; levantar se nas empresas pesquisadas os funcionários 

são vistos como X ou Y. 

         Entende-se que a motivação é importante para todo e qualquer segmento 

empresarial. Dessa forma optamos por relatar sobre esse assunto para podermos 

analisar a visão que as empresas possuem dos funcionários, se estas os consideram 

X (econômicos) ou Y (proativos). 

  

2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 Gestão de Pessoas 

  

A Gestão de Pessoas passou por um longo processo de modificação ao longo 

da história. Na época da Segunda Revolução Industrial, os empresários viram à 

necessidade de aperfeiçoar os métodos que regulamentavam as relações 

trabalhistas. O surgimento teve início com Fayol (1916), na Teoria Clássica da 

Administração que perpetuava a visão de que os funcionários eram apenas um 

instrumento de trabalho que operava as máquinas. E assim era aproveitada sua força 

física e a capacidade mental para fazer funcionar todos os segmentos da fábrica. 

Nessa época também surgiu à relação entre chefe/subordinado, já que 

acreditavam que o ritmo de serviço era melhor quando havia alguém supervisionando. 

De acordo com Costa (2010, p. 04) “Esse processo foi lento, por conta da forte 

influência da antiga forma de se administrar as empresas, que foram bem resistentes 

às mudanças. Os colaboradores eram vistos como máquinas e como tal deveriam ser 

padronizadas”. 

Na década de 20 surgiu a Escola das Relações Humanas, que possuía como 

principal proposta a humanização do tratamento para com os funcionários, tornando-

se assim importante para as organizações. Aspectos relacionados à satisfação no 
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trabalho, interação pessoal e à motivação ganham destaque a partir dessa teoria. 

Santanna (1979, p.71) fala que “Cabe à administração de Recursos Humanos a tarefa 

de dotar a organização de uma forma de trabalho com as suas necessidades e atentar 

para a satisfação das necessidades individuais”. 

A Evolução na área de Recursos Humanos (RH) teve como objetivo principal 

em primeiro momento, contratar e controlar o quadro de funcionários. Contudo com o 

surgimento da Teoria das Relações Humanas o Homo Economicus foi substituído pelo 

Homo Social, e o RH passou a ter um papel fundamental na relação 

patrão/funcionário. Nesse contexto desenvolveu-se conceitos sobre perfil de liderança 

e motivação que levaram o RH a ser um forte instrumento de mudanças dentro das 

organizações. O movimento de gestão de pessoas tomou forma na década de 90. 

Devido ao avanço tecnológico e da globalização, as empresas passaram a se adequar 

promissoramente a essa nova teoria. Ribeiro (2005, p. 04) fala que: 

 
Com a globalização dos negócios, o desenvolvimento tecnológico, o 
forte impacto da mudança e o intenso movimento por qualidade e 
produtividade, surgiram uma eloquente constatação na maioria das 
organizações: o grande diferencial, a principal vantagem competitiva 
das empresas decorre das pessoas que mantêm e conservam o status 
– que geram e fortalecem a inovação e o que deveria vir a ser. São 
pessoas que produzem, vendem, servem o cliente, tomam decisões, 
lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os 
negócios das empresas. 

  
     A globalização e o avanço tecnológico possibilitaram um grande aprimoramento 

na divulgação da motivação, pois trouxe facilidade para que a comunicação entre 

países, estados e empresas viesse a ocorrer. E assim estratégias válidas poderiam 

ser aplicadas e aperfeiçoadas. 

Nesse sentido, a gestão de pessoas é um instrumento a qual proporciona aos 

funcionários o autodesenvolvimento, qualidade de vida e desenvolvimento de um bom 

relacionamento com a empresa. E os principais objetivos mais vistos nas 

organizações são: ter reconhecimento e um plano de carreira; manter foco em 

resultado ligado à missão da empresa; assegurar os colaboradores na empresa; 

flexibilidade e adaptação; e identificar talentos para os que irão vir. Para que assim os 

objetivos da empresa e do funcionário sejam alcançados. 
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 2.2 Motivação 

  

A motivação tem o seu início desde os primórdios da humanidade. Porém 

passou a ser estudada mais a fundo a partir da revolução industrial, com o surgimento 

das teorias humanas. Durante a Pré-História o homem já era motivado a fazer novas 

descobertas. Maximiano (2011, p. 179) afirma que: 

  
O comportamento é sempre motivado por alguma causa interna ao 
próprio indivíduo (motivos internos) ou alguma causa externa do 
ambiente (motivos externos). Motivação é o sinônimo da relação de 
causa e efeito no comportamento das pessoas. Motivação não 
significa entusiasmo ou disposição elevada, significa apenas que todo 
comportamento sempre tem uma causa. 

  
Através da motivação é possível identificar as causas que provocam 

determinados comportamentos. Pois a motivação é a força que movimenta o 

comportamento e é constituída por três prioridades: direção, intensidade e 

permanência. Segundo Marras (2009, p. 34) “motivação é a força motriz que alavanca 

as pessoas a buscarem a satisfação”. 

A motivação refere-se aos desejos, aspirações e necessidades que influenciam 

a escolha de alternativas que determinam o comportamento do indivíduo. Há várias 

teorias de motivação, e cada uma delas ao ser aplicado pode influenciar o 

comportamento das pessoas de forma diferenciada. Todavia não foi desenvolvido 

ainda um método generalizado que seja capaz de ser aplicada em todas as pessoas 

de maneira equivalente e que venha proporcionar os mesmos resultados. Já que o 

ser humano é um ser complexo e que possui crença, costumes, personalidades, etc. 

diferentes. 

A motivação é classificada como sendo Intrínseca e Extrínseca. Segundo 

Bittencourt (2006) (apud PERES; MARCINKOWSKI, 2012, p. 28), a motivação 

intrínseca é: 

A motivação intrínseca é a razão, é o motivo que vem de dentro da 
pessoa. É uma vontade própria. É algo que ela gosta de fazer, por 16 
uma razão interna, seria como um desejo que brotasse do íntimo. Por 
exemplo: aquela pessoa pratica esporte pelo simples prazer de 
praticar, a razão é gostar da prática em si. 
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Enquanto que a motivação Extrínseca, ou motivação externa é o termo que está 

conectado ao ambiente, às situações e aos fatores externos, onde o ambiente 

corporativo é fundamental para manter os funcionários empenhados e envolvidos com 

a empresa. 

 Bittencourt (2006) (apud PERES; MARCINKOWSKI, 2012, p. 28) continua 

dizendo que: 

A motivação extrínseca é o contrário, é algo que vêm de uma 
necessidade externa à pessoa. A razão pela qual se faz algo é apenas 
um meio para se alcançar outro objetivo maior. Por exemplo: uma 
pessoa que resolve fazer ginástica só para ser aceita num grupo ou 

com o firme propósito de elevar sua autoestima. 
  

Através do ambiente corporativo, o clima organizacional, as atividades 

diversificadas, os treinamentos de aprimoramento e outros benefícios, podem 

proporcionar eficientes estímulos externos, contribuindo assim para manter os 

funcionários comprometidos e produtivos. 

Na temática motivação algumas teorias foram criadas e são conhecidas e 

utilizadas nas empresas, tais como a teoria de Maslow com a hierarquia das 

necessidades, a teoria dos 2 fatores de Herzberg, teoria de Homans sobre o 

Individualismo e a teoria X e Y de McGregor. Dentre essas, esse estudo optou pelo 

aprofundamento da Teoria X e Y por entender que se enquadra em como os 

funcionários são vistos dentro da empresa, já que abordam sobre dois perfis de 

personalidades e comportamentos. 

  

2.3 Teoria X e Y 

  

A teoria X e Y de McGregor foi criada no final da década de 50, pelo psicólogo 

Douglas McGregor, por isso o nome teoria X e Y de McGregor. Essa teoria é uma das 

mais proeminentes de toda a história da administração, ela é também conhecida como 

as teorias que trabalham com base em suposições relacionadas à motivação de 

profissionais de uma determinada empresa. 

A teoria de Douglas McGregor consiste em dois conceitos antagônicos sobre 

liderança. Kwasnicka (2006, p.69) explica que “a teoria X é baseada na teoria 
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mecanicista, estática, com uma percepção deteriorante e pessimista a respeito do 

funcionário que é caracterizado por ter personalidade preguiçosa, que evita 

responsabilidade e que precisa ser forçado a trabalhar através de ameaças e 

punições”. 

De acordo com Kwasnicka (2006, p.70) “a teoria Y apresenta uma concepção 

completamente oposta, baseada em uma percepção moderna do ser humano, 

retratando este como um ser pensante, criativo e responsável, capaz de crescer e se 

auto desenvolver”. 

Assim, a teoria X parte do pressuposto de que os trabalhadores possuem uma 

aversão nata à responsabilidade e às tarefas do trabalho, necessitando sempre de 

ordens superiores para render alguma coisa no trabalho. De acordo com Kwasnicka 

(2006, p. 69) a teoria X caracteriza-se com o conceito de que “O ser humano médio 

ou padrão tem aversão pelo trabalho e evitaria se pudesse. Por isso a maioria das 

pessoas deve ser obrigada, controlada, dirigida e intimidada com punição para ser 

levada a empregar esforço adequado na realização dos objetivos organizacionais”. 

Sendo o seu principal objetivo tornar o trabalho a qualquer custo mais produtivo. 

Já na teoria Y Kwasnicka (2006, p. 70) afirma que: 

  
O homem aprende em condições apropriadas a não só aceitar, mas 
também a procurar responsabilidades. O empenho em alcançar os 
objetivos é função das recompensas associadas à sua realização; É 
característica das pessoas a capacidade de exercer imaginação, 
talento, espírito criador, na solução de problemas organizacionais.  

  
Portanto na teoria Y os trabalhadores são encarados como pessoas altamente 

competentes, responsáveis e criativas, que gostam de trabalhar e o fazem como 

diversão. Sendo necessário que as empresas proporcionem meios para que estas 

pessoas possam dar o seu melhor. Na teoria Y McGregor proporciona a ideia de que 

o trabalho deve proporcionar ao funcionário estímulos para a realização pessoal deste 

dentro da sua função de atuação. 

Para Zanelli (2004, p. 151): 

  
As teorias X e Y de McGregor (1960), muito referidas em temas que 
discutem o tema motivação, a rigor, não trouxeram uma nova 
perspectiva de entendimento da motivação humana no trabalho. Ao 
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contrário, partiram do estudo da prática administrativa norte-
americana para analisar criticamente as concepções da natureza 
humana que estavam implícitas nesse modelo de gerenciamento. 

  
  

A teoria de McGregor apresenta os extremos, sendo que o trabalhador X é 

aquele funcionário que evita o trabalho e o esforço, sem iniciativas para fazer alguma 

coisa dentro das empresas, e são aqueles que mais deixam de lado o trabalho e 

evitam ao máximo ter a responsabilidade em si. Já o trabalhador da teoria Y é aquele 

funcionário que é mais esforçado e gosta de sempre ter o que fazer, que aceita ter 

desafios e encarar a responsabilidade, sendo assim pessoas muito criativas e com 

competência. 

  

3 METODOLOGIA 

  

         A pesquisa utilizada neste trabalho foi de abordagem qualitativa, e de caráter 

descritivo, a abordagem de pesquisa foi um estudo de caso sobre Motivação 

Empresarial. 

     Os alvos dessa pesquisa foram funcionários de quatro empresas do ramo de 

Móveis Planejados, na cidade de Lucas do Rio Verde MT, sendo uma empresa de 

grande porte, duas de médio e uma pequeno porte, totalizando assim 77 pessoas a 

qual 67 responderam à pesquisa, ou seja, 87% de participação. Os sujeitos envolvidos 

foram funcionários, proprietários, administradores e gerentes. Os instrumentos que 

foram utilizados foram dois questionários sendo um para os funcionários e outro para 

a empresa. 

Após a visita a quatro empresas foi possível realizar a aplicação de ambos os 

instrumentos de pesquisa, no prazo do dia 18/04/2019 à 30/04/2019 

Participaram desta pesquisa 61 funcionários, sendo 13 mulheres e 48 homens, 

a qual foi subdividido em: 07 Administrativo, 09 projetistas, 01 conferência, 03 

estoquistas, 04 cortes, 05 fitador, 01 entregador, 28 montagens e 02 outros. No 

questionário da empresa foram 06 respondentes a qual foi dividido por 04 

proprietários, 01 gerência e 01 administrador. 
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Dentre essa quantidade de funcionários a faixa etária respondida foi: 8 

funcionários com 20 anos ou menos, 26 funcionários com de 20 a 30 anos, 21 

funcionários com idade de 30 a 40 anos e 06 funcionários com 40 anos ou mais. 

Em relação a quantidade de tempo que as pessoas que participaram da 

pesquisa obtivemos: 28 funcionários que trabalham no período de 1 ano, 14 

funcionários trabalham de 1 a 3 anos, 07 funcionários de 3 a 5 anos e 12 funcionários 

de 5 anos ou mais. No questionário da empresa 2 pessoas responderam de 5 a 10 

anos e 4 pessoas responderam de 10 anos ou mais. 

Dentre todos os funcionários, foi verificado se haviam recebido promoção 

dentro da empresa que atuam e 24 responderam que sim, e 37 responderam que não. 

Em relação ao estado civil dos respondentes, obtivemos o seguinte resultado: 

24 solteiros, 26 casados, 04 divorciados e 07 optaram por outro. 

Foi verificado o nível de escolaridade dos funcionários e obtivemos a seguinte 

resposta: 08 ensino fundamental incompleto, 03 ensino fundamental completo, 11 

pessoas com o ensino médio incompleto, 25 ensino médio completo, 08 pessoas com 

ensino superior incompleto e 08 ensino superior completo. 

A análise de dados foi baseada na Teoria X e Y descritos no referencial teórico. 

  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

4.1 Identificar se os Fatores Geradores de Motivação são Positivos ou Negativos 

  

No intuito de identificar se os fatores geradores de motivação são positivos ou 

negativos nas empresas de móveis planejados em Lucas do Rio Verde, foi aplicado 

um questionário, cujo resultado é apresentado no quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Fatores geradores de motivação 

FATORES GERADORES 
DE MOTIVAÇÃO 

  POSITIVO  %  NEGATIVO   % 

Aumento de salário 56 91,80% 05 8,20% 
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Aumento de 
responsabilidade 

53 86,88% 08 13,12% 

Promoção 47 77,05% 14 22,95% 

Desafios no trabalho 57 93,45% 04 6,55% 

Treinamento 49 80,32% 12 19,68% 

Relacionamento com os 
pares de trabalho 

55 90,16% 06 9,84% 

Relacionamento com o 
gestor 

54 88,53% 07 11,47% 

Experiência com cargos 
diferentes 

46 75,40% 15 24,60% 

 Autonomia 44 72,14% 17 27,86% 

Recrutamento 33 54,10%           28 45,90% 

Elevação de Cargo 47 77,05%           14 22,95% 

Aumento da produção 53 86,88%           08 13,12% 

Recompensas 50 81,97%           11 18,03% 

Liderança 37 60,66%           24 39,34% 

Metas 52 85,24%           09 14,76% 

Bom relacionamento 
Intrapessoal 

55 90,16%           06 9,84% 

Segurança no trabalho 57 93,45%           04 6,55% 

Instrumentos eficazes 
para o trabalho 

59 96,72%           02 3,28% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

  
  
         Observa-se que a questão relacionada a instrumentos eficazes para o trabalho 

foi o item que obteve o maior resultado positivo como fator motivacional entre os 

funcionários. Sendo que este item se enquadra dentro da motivação extrínseca, ou 
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seja, motivação proporcionada pelo ambiente externo, ou seja, pela atuação da 

empresa. Assim como segurança no trabalho, treinamentos, desafios no trabalho, 

aumento salarial que também apresentaram uma porcentagem elevada e se 

enquadram na motivação extrínseca. 

Motta e Vasconcelos (2010, p. 73) afirmam que 

  
Herzberg trata dos fatores higiênicos de satisfação ou das condições 
mínimas de trabalho que um indivíduo deve ter para satisfazer suas 
necessidades básicas de segurança, de inserção social e de 
reconhecimento. 

  
A questão relacionada a bom relacionamento intrapessoal se destaca por uma 

porcentagem igualmente elevada e está diretamente ligada à motivação intrínseca, a 

automotivação e autoconhecimento. Assim com o cumprimento de metas e o aumento 

da produção. De acordo com Robbins (2005, p.132) "A motivação é o processo pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de 

uma determinada meta." 

         O maior resultado negativo sobre fatores geradores de motivação é referente a 

liderança, que se caracteriza como relacionamento interpessoal, e de motivação 

extrínseca. Em contrapartida o relacionamento com o gestor possui um resultado 

completamente positivo elevado, e estão diretamente relacionados. 

 A questão sobre o recrutamento e a experiência em cargos diferentes 

igualmente possuem uma porcentagem negativa elevada, que possuem natureza 

motivacional extrínseca. 

O quadro aponta que os respondentes optaram em sua maioria pela motivação 

negativa nas empresas, já que, as metas e desafios no trabalho são vistas como 

instrumentos positivos. Os maiores resultados negativos analisados pela empresa são 

os de recrutamento e treinamento, mostrando assim que são vistos pelos funcionários 

como algo que não há necessidade, ou que as empresas não têm a capacitação 

necessária para realizar. 

 

4.2 Levantar se nas Empresas Pesquisadas os Funcionários são Vistos como X ou Y 
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Com relação a levantar se nas empresas de móveis planejados pesquisadas 

os funcionários são vistos como X ou Y, os resultados são explorados no quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Funcionários X ou Y 

CARACTERÍSTICAS Sim % Não % 

Os funcionários não se ausentam 
frequentemente do trabalho. 

01 16,66% 05 83,34% 

Os funcionários se mostram 
motivados para o trabalho. 

03 50% 03 50% 

 Os funcionários são responsáveis no 
ambiente de trabalho. 

04 66,66% 02 33,34% 

 Os funcionários produzem mais 
quando recebem ordens regularmente 

06 100% 00 0 

 Os funcionários são geralmente 
criativos. 

03 50% 03 50% 

Os funcionários se mostraram 
engajados em se auto desenvolverem e, 

almejam crescer na empresa. 

04 66,66% 02 33,34% 

A empresa oferece aos funcionários 
premiação pelo alcance das metas. 

03 50% 03 50% 

A empresa fornece capacitação para 
os funcionários. 

04 66,66% 02 33,34% 

Os funcionários são competentes na 
área que estão atuando. 

04 66,66% 02 33,34% 

Os funcionários precisam ser 
monitorados para realizarem corretamente 

as suas funções. 

03 50% 03 50% 

A empresa fornece os instrumentos 
necessários para os funcionários realizarem 

o seu trabalho. 

06 100% 00 0 

Os funcionários realizam rotações de 
setores. 

02 33,34% 04 66,66% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019 
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De acordo com a tabela acima podemos analisar alguns pontos predominantes 

da teoria X e Y.  A questão referente os "funcionários produzem mais quando recebem 

ordens regularmente" obteve um resultado de 100% da teoria X, a onde os 

funcionários são vistos com uma percepção deteriorante e pessimista, caracterizado 

por ter personalidade preguiçosa, que evita responsabilidade e que precisa ser forçado 

a trabalhar através de ameaças e punições. Assim como a questão da teoria X: os 

funcionários precisam ser monitorados para realizarem corretamente as suas funções, 

que obteve um resultado igualado de 50% para cada. 

Já a questão "os funcionários se mostraram engajados em se auto 

desenvolverem e, almejam crescer na empresa”, “ os funcionários são competentes 

na área que estão atuando" e "os funcionários são responsáveis no ambiente de 

trabalho" possuem base na Teoria Y, a onde os funcionários são vistos como pessoas 

altamente competentes, responsáveis e criativas, e que possuem prazer em trabalhar. 

E adquiriram resultados significativamente positivos entre as empresas. 

As questões "os funcionários se mostram motivados para o trabalho" e “os 

funcionários são geralmente criativos" também se caracterizam como teoria Y, porém 

ambas obtiveram resultados igualados de 50% cada. 

As empresas entrevistadas possuem seu foco em motivar os funcionários 

através dos instrumentos necessários para estes realizarem o seu trabalho, pois 

obtivemos um resultado de 100% nessa pergunta entre as empresas.  Enquanto que 

a motivação em relação a premiação pelo alcance das metas encontrasse em 50%. E 

em relação à motivação gerada por rotações de setores, obtivemos um resultado 

negativo de 66,66%. 

De acordo com o objetivo de levantar se nas empresas pesquisadas os 

funcionários são vistos como X ou Y, observa-se que os resultados entre esses dois 

conceitos se igualam em uma gestão dividida entre as duas teorias. Alguns quesitos 

como vistos na questão "Os funcionários produzem mais quando recebem ordens 

regularmente", se enquadram perfeitamente na Teoria X e as empresas entrevistadas 

optaram completamente a favor desse quesito. Dessa forma observa-se que essa 

ideologia se encontra um tanto quanto enraizada em nossa cultura e ainda ocorre nos 

dias atuais, com menor intensidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A motivação quando realizada nas empresas pode desencadear inúmeros 

benefícios, os quais como: o aumento da produção, a interação e confiança entre os 

funcionários e o gestor, e um ambiente de trabalho confortável. Que por assim pode 

alcançar o objetivo das empresas em maximizar sua produtividade, e proporcionar o 

tão desejado lucro. 

A partir da pesquisa de campo e a análise dos resultados observa-se que a 

empresa se mostrou capaz de identificar quando os funcionários se encontram 

motivados ou não, e os funcionários puderam relatar quais fatores estes consideram 

como geradores de motivação.   

É possível vislumbrar através da aplicação da pesquisa de campo que alguns 

fatores considerados essenciais para a empresa também possuem relevância para os 

funcionários. Como por exemplo o quesito relacionado à necessidade de instrumentos 

eficazes para o trabalho. Já que, ambas as partes optaram em sua maioria, a favor 

desse quesito. E também atribuíram valores semelhantes em relação a rotação de 

setores ou experiência em cargos diferentes, a onde os funcionários não 

consideraram como um fator gerador de motivação relevante, assim como as 

empresas mostraram que não possuem o foco em realizar a rotação de setores 

frequentemente. Também se observa que a motivação nas empresas pode ter uma 

visão positiva e equivalentemente uma visão negativa, pois obtivemos resultados 

distintos entre os funcionários entrevistados. 

Dessa forma, concluímos que os quesitos relacionados a recrutamento e 

liderança foram os pontos que apresentaram uma necessidade de aprimoramento. E 

sugerimos que seria interessante para os proprietários/gestores se desenvolverem 

mais aprofundamento nessas áreas, pois o recrutamento e a liderança são pontos 

essenciais dentro de uma empresa, para se ter um maior aproveitamento do recurso 

humano que é essencial e indispensável para o funcionamento destas. E também 

gostaríamos de ressaltar tanto para as empresas como para os funcionários a 

importância de se trabalhar em unidade, de se respeitar as diferenças para que assim 
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possamos continuar diariamente a buscar os melhores resultados e que a motivação 

seja algo constante e sempre aprimorado. 

Sugere-se, como futuras pesquisas, aplicar outras teorias como a de Abraham 

Maslow com a Hierarquia das Necessidades e a de Frederick Herzberg com a teoria 

dos dois fatores.  
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O REGIME COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Um Estudo de Caso do Município de 

Lucas do Rio Verde - MT 
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RESUMO 
Na história da educação brasileira há várias tentativas visando a elaboração de um 
planejamento de longo prazo. No entanto, percebe-se a ausência da cultura do 
planejamento como prioridade, por ser uma população que prima pelo imediatismo. 
Porém, um planejamento bem traçado poderia possibilitar a construção do regime de 
colaboração, já previsto na legislação educacional nacional. O presente trabalho tem 
o propósito de apresentar a experiência vivenciada em Lucas do Rio Verde- MT na 
elaboração do Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação e pode 
ser considerada um exemplo do Regime de Colaboração entre órgãos do mesmo 
sistema, sendo descrita nesse documento na categoria de Relato de Experiência, 
utilizando a metodologia de pesquisa documental qualitativa, voltada para o período 
de 2014 a 2017. Como resultado constatou-se um período de grande movimentação 
para construção dos Planos de Educação.  Conclui-se que mesmo com os avanços 
obtidos ainda se observa muitas dificuldades na construção e execução desses 
planos, porém, no município de Lucas do Rio Verde o regime de colaboração 
proporcionou a construção de um planejamento estratégico tornando possível 
construir, avaliar e monitorar o Plano Municipal de Educação de maneira qualitativa e 
quantitativa.  
 
Palavras-chave: Regime de Colaboração. Plano de Educação. Planejamento 
Estratégico. 
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De modo geral quando se fala em planejamento na área educacional no Brasil 

o senso comum leva a pensar no instrumento pedagógico elaborado pelo professor 

docente que expõe como ele pretende desenvolver seu trabalho pedagógico num 

determinado ano em uma determinada turma. 

O planejamento pensado enquanto instrumento de desenvolvimento de 

políticas públicas raramente foi utilizado na história nacional. A primeira 

movimentação neste sentido foi apresentada no Manifesto dos Pioneiros de Educação 

Nova, em 1932. Entre outras novidades para a época, eles apresentavam: 

 

No entanto, se depois de 43 anos de regime republicano, se der um 
balanço ao estado atual da educação pública, no Brasil, se verificará 
que, dissociadas sempre as reformas econômicas e educacionais, que 
era indispensável entrelaçar e encadear, dirigindo-as no mesmo 
sentido, todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem 
espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de 
organização escolar, à altura das necessidades modernas e das 
necessidades do país. Tudo fragmentado e desarticulado. A situação 
atual, criada pela sucessão periódica de reformas parciais e 
frequentemente arbitrárias, lançadas sem solidez econômica e sem 
uma visão global do problema, em todos seus aspectos, nos deixa 
antes a impressão desoladora de construções isoladas, algumas já em 
ruína, outras abandonadas em seus alicerces, e as melhores, ainda 
não em termos de serem despojadas de seus andaimes... (disponível 
em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4707.pdf, 
consultado em 12.08.2018) 
 

No entanto, a “unidade de plano” que, segundo eles, poderia romper a 

sequência de “reformas parciais e frequentemente arbitrárias” ainda tem a 

necessidade de se concretizar de fato. 

Na Constituição de 1934, foi inserida pela primeira vez a obrigatoriedade de 

elaboração de um Plano Nacional de Educação - PNE. Em seu artigo 150 determina 

como atribuição da União “fixar o plano nacional de educação, compreensivo do 

ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar 

a sua execução, em todo o território do País”. 

Com o advento do Golpe de Estado de 1937 que instaurou o Estado Novo, esta 

constituição foi substituída sem que a determinação do seu art. 150 fosse cumprida. 



 
 
 

93 

 

Outro movimento visando a construção de um Plano Nacional de Educação 

ocorreu em 1962, com a aprovação no Conselho Federal de Educação. Contudo, o 

Golpe de 1964 desconsiderou este planejamento.  

Por fim, em 2001 surge o primeiro Plano Nacional de Educação aprovado pela 

Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Quando da sua sanção, foram realizados nove 

vetos, sendo sete especificamente sobre o financiamento. E planejamento sem 

financiamento já nasce fadado ao fracasso.  

Conforme abordado por Machado, M. M. e Grossi (2009), o PNE 2001-2011 

previa a elaboração de Planos como obrigação dos demais entes federados. Segundo 

pesquisa realizada pela professora Maria do Carmo Ribeiro Abreu e coordenada pela 

Universidade Federal de Goiás - UFG em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação de Goiás - Seduc/GO em 2009, apenas 07 estados haviam aprovado seus 

Planos Estaduais; 15 diziam ter seus planos em tramitação ou em discussão nas 

secretarias; e o Distrito Federal e mais 04 estados não disponibilizaram nenhuma 

informação a este respeito.  

Não existem informações precisas sobre o número de municípios que 

realizaram esta tarefa. Segundo dados do Perfil dos municípios brasileiros - MUNIC 

2011, apenas 3.384 municípios brasileiros declaram possuir Planos Municipais de 

Educação (60,8%).  Vale destacar que a MUNIC é um levantamento de declaração 

voluntária.  

De modo geral, podemos constatar que a obrigatoriedade de elaboração de 

planos subnacionais não foi efetivada por um número significativo dos entes 

federados.  

Durante a vigência do PNE 2001-2011 houveram vários movimentos 

importantes e que influenciaram diretamente na sua execução, dentre os quais 

destacamos dois: 

 O Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007;  

 A Emenda Constitucional 59/2009.  

O Decreto 6.094/07 que dispõe sobre a implantação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração 

com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da 

http://lattes.cnpq.br/8936392577797158
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comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando 

a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica e foi incialmente 

concebido à revelia do Plano Nacional de Educação vigente a época. 

Destaca-se deste decreto a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) e o Plano de Ações Articuladas (PAR). O PAR se propôs a ser um 

instrumento de gestão para os Estados, Distrito Federal e os Municípios ao mesmo 

tempo em que normatiza o processo de distribuição de recursos indiretos da União 

para os demais entes federados, 

Da Emenda constitucional 59/2009, destaca-se o artigo 4º que dá nova redação 

ao art. 214 da Constituição Federal modificando redação de seu caput para: 

"Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das 
diferentes esferas federativas que conduzam a: (disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc5
9.htm , consultado em 12,08.2018)  
 

Ou seja, torna o Plano Nacional de Educação um instrumento de planejamento 

como obrigação constitucional, de periodicidade decenal, como articulador do Sistema 

Nacional de Educação, com o objetivo de assegurar a manutenção e o 

desenvolvimento de ensino.  

Um exemplo disso é a meta de número 01 no tocante a Educação Infantil de 0 

a 03 anos de idade: 

1. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco 
anos, a 30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população 
de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta 
de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. (Grifo 
nosso). (Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/leis_2001/l10172.htm, 
consultado em 12.08.2018) 

 

Observa-se que esta meta se repetirá no PNE 2014-2024: 

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 
as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm
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(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE. (Grifo nosso). 

 

Falando então no PNE 2014-20134 (Lei 13.005 de 25 de junho de 2014) é o 

primeiro plano aprovado a partir da Constituição Federal de 1988 com suas 

alterações, especificamente a EC 50/2009. 

Sua elaboração teve início com a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 

realizada no ano de 2010 em Brasília. Precedida de conferências escolares, 

municipais, regionais ou intermunicipais, estaduais, contou na etapa nacional com 

3.000 delegados. Do seu texto final, o Governo Federal retirou as premissas para a 

elaboração do Projeto de Lei (PL 8035/2010).  

O PL 8035 foi na verdade o projeto de lei que mais recebeu sugestões de 

alterações durante sua tramitação no Congresso Nacional. 

Foram 2.916 emendas ao Projeto; 449 emendas ao Substitutivo, 21 históricos 

de pareceres, substitutivos e Votos e 55 Mensagens, Ofícios e Requerimentos. E, por 

fim, em 2014 foi aprovado e sancionado sem vetos. 

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), em agosto de 2018 apenas 

os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais ainda não haviam aprovado seus Planos 

Estaduais de Educação. 

Embora é possível considerar que estes planos já existem, pois, suas versões 

preliminares já foram concluídas. Contudo, constata se que o Estado de Mato Grosso 

teve seu plano 2007-2017 avaliado, mas não editado com o seu novo ciclo. (Disponível 

em http://pne.mec.gov.br/planos-de-educacao/situacao-dos-planos-de-educacao, 

consultado em 12.08.2018). 

Já com relação aos municípios, os dados do MEC, apontam apenas 04 

municípios com seus planos tramitando no Legislativo. Os outros 5566 já possuem 

seus planos aprovados. (Disponível em http://pne.mec.gov.br/planos-de-

educacao/situacao-dos-planos-de-educacao, consultado em 12.08.2018). 

Atualmente o país vive a expectativa da realização da CONAE 2018, que se  

A Constituição Federal de 1988 trata da Educação especificamente em seu 

Capítulo III, Seção I. Nela o Regime de Colaboração está previsto no artigo 211: 
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Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996) 
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 
1996) 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 
regular. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

 

Assim como o Plano Nacional de Educação, a ideia do Sistema Nacional de 

Educação foi abordada no Manifesto dos Pioneiros. Num processo mais recente, a 

Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB 2008), assim como a CONAE 

2010 e 2014 abordaram este tema. 

  Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96), há 

o regime de colaboração uma possibilidade para a organização dos sistemas de 

ensino dos entes federados. 

 
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. 
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 
normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais. 
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos 
desta Lei. 

 

O parágrafo 4º do artigo 211 da CF/88, acima citado, coloca como obrigação 

dos entes federados, por meio de seus sistemas de ensino, a definição de formas de 

colaboração. Portanto, se faz necessário que os entes federados constituíssem 
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primeiramente seus sistemas de ensino. Desta forma, o regime de Colaboração está 

intrinsicamente ligado a existência de sistemas de educação. 

Todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal têm sistemas estadual ou 

distrital constituído. Embora dados disponíveis nos sítios destes Conselhos Estaduais 

de Educação (CEE) ou de suas Secretarias de Estado de Educação demonstram que 

seis Estados possuem a normatização de instalação dos sistemas anterior ao ano de 

1996, data da aprovação da LDB. Outros 06 não possuem normatização específica, a 

existência do sistema é citada apenas na Constituição Estadual. Os demais possuem 

normas de instalação do Sistema Estadual de Ensino. 

No tocante aos municípios, existe uma dificuldade para sistematização dos 

dados. Mas pode se concluir que um número significativo de municípios brasileiros 

não possui Sistema Municipal de Educação. 

Tomando como referência os dados da União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Mato Grosso (UNCME/MT) dos 141 municípios existentes no Estado 

de Mato Grosso, apenas 33 possuem sistema municipal de educação. 

  Outro dado que colaboram para essa nossa conclusão são os apresentados 

por LAGARES (2017): 

 
Em se tratando da realidade educacional brasileira, o levantamento do 
FNE (BRASIL, 2015), especificamente na Mesorregião Norte, com 450 
Municípios, obteve o retorno de 407 localidades (90,44%). Da análise 
dos dados e das informações observamos: - menos da metade do total 
de respondentes está com um processo iniciado de institucionalização 
de seu campo educacional, sendo que em alguns Estados o processo 
parece ser mais lento. Em outros termos, a maior parte dos Municípios 
não optou por um SME (175 Municípios); (in Institucionalização do 
Campo Educacional Municipal na Região Norte do Brasil: Sistema, 
Conselho e Fórum. (Disponível em 
https://www.anpae.org.br/XXVIIISIMPOSIO/publicacao/AnaisXXVIIISi
mposio2017.pdf , consultado em 12.08.2018) 
 

  Assim é possível concluir de partida, que a implementação do regime de 

colaboração está prejudicada. 

  Contudo, nos municípios que possuem Sistema Municipal de Educação 

existem experiências visando constituir ações para a efetivação do regime de 

colaboração. 
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  O caso da elaboração do Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de 

Educação de Lucas do Rio Verde-MT pode ser considerada uma vivência do regime 

de colaboração entre órgãos do mesmo sistema, pois dele participaram o Conselho 

Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, a Câmara Municipal e o 

Sindicado dos Profissionais de Educação do Estado de Mato Grosso – Subsede de 

Lucas do Rio Verde.  

  

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 A Base Legal Para a Construção dos Planos de Educação 

 

Visando atender ao artigo 8º do PNE 2014-2024 que determina o prazo de 01 

ano, a partir da publicação do PNE, para que os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios elaborem seus planos de educação, o Ministério da Educação - MEC em 

parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação -UNDIME e o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED elaborou uma 

metodologia para assessorar técnica e financeiramente os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios no cumprimento desta determinação legal.  

  Esta metodologia consistia em disponibilizar material orientativo (foram 

disponibilizados três cadernos de orientações) e criação de uma rede de apoio 

técnico. Esta rede contou com equipe constituída em cada um dos estados brasileiros, 

com pessoas escolhidas em comum acordo entre a UNDIME e o CONSED nos 

estados.  

Os resultados alcançados por este trabalho já foram mencionados acima e 

podemos dizer que praticamente foi possível universalizar a elaboração dos planos 

em todo o território nacional. 

 

2.2  O Processo de Construção do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio 

Verde 
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O primeiro Plano Municipal de Educação – PME de Lucas do Rio Verde - MT 

foi aprovado pela lei 1.628 de 26 de novembro de 2008 e tinha como objetivo colocar 

o desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza através da educação como 

metas definidas para toda a sociedade luverdense. O PME 2008/2018 era composto 

por 15 metas, contendo em cada uma delas o diagnóstico da realidade educacional, 

a série histórica de matrículas, as diretrizes para a educação, objetivos e metas, além 

das atividades estratégicas. 

Em meados de 2014 com a publicação do Decreto Municipal n. 2.746 foi 

instituído o Comitê Técnico e Equipe responsável pela avaliação do PME 2008/2018, 

composto com representatividade das seguintes instituições: Secretaria Municipal de 

Educação; Conselho Municipal de Educação; Fórum Permanente de Educação; Poder 

Legislativo; Assessoria Pedagógica do Estado; Sindicato dos Trabalhadores do 

Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP Subsede de Lucas do Rio Verde; Ensino 

Superior; Poder Executivo; Conselhos Escolares – CDCE; Grêmio Estudantil; 

Gestores das instituições da Rede Municipal de Ensino; Gestores das instituições da 

Rede Estadual de Ensino; Gestores das instituições da Rede Privada de Ensino, que 

ao realizarem a análise do PME 2008/2018 verificaram a necessidade de uma 

reformulação completa, pois o mesmo já não atendia as necessidades educacionais 

do Município.  

Em 2015 o Decreto Municipal 2.849 dispôs sobre a nova nomeação do Comitê 

Técnico e Equipe responsável pela reelaboração do PME, dando ao Fórum 

Permanente de Educação - FPE/LRV a responsabilidade de conduzir esse trabalho. 

No entanto, o FPE/LRV estava com sua composição vencida, e foi dado ao Conselho 

Municipal de Educação - CME/LRV a responsabilidade de conduzir os trabalhos da 

reelaboração do PME e de organizar a recomposição do FPE/LRV, de acordo com a 

Lei 1.860/2010, que o instituiu, para que o mesmo pudesse cumprir com suas 

responsabilidades.  

O CME/LRV a frente desse trabalho e em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação - SME organizou a recomposição do FPE/LRV. Organizou as equipes 

técnicas para estudo e elaboração das metas e estratégias do PME, as quais foram 

analisadas e complementadas pelas instituições de ensino do Município, em 
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momentos de estudos pelos educadores nas horas atividades, audiências públicas 

realizadas por bairros. Para análise coletiva de todas as contribuições foi destinado 

um dia para que todas as instituições parassem suas atividades e realizassem o 

estudo desse documento, sendo denominado como o “Dia D”, e, posteriormente, o 

CME/LRV organizou a Conferência Municipal de Educação ocorrida em 25/05/2015 

que concluiu o texto do PME 2015/2025, o qual foi encaminhado para o crivo do 

legislativo, sendo aprovado em 22/06/2015 e sancionado pela Lei n. 2.438 de 24 de 

junho de 2015. 

 

2.3  A Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Lucas do 

Rio Verde - MT 

 

Em 28 de abril de 2016 foi publicada a Portaria n. º 394 nomeando a Equipe 

Técnica de monitoramento do Plano, composta pelos representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e Fórum Permanente de 

Educação. 

Após a análise das ações realizadas no primeiro ano de vigência do PME, a 

Comissão produziu um relatório que informava o quantitativo das metas e estratégias 

executadas, as não executadas ou em fase de execução. Porém, na elaboração do 

relatório, constatou-se que o monitoramento, por mais que tivesse sido realizado, não 

apresentava indicativos qualitativos daquilo que se esperava de um relatório avaliativo 

de um PME. 

Preocupado com essa questão, o CME/LVR, firmou parceria com a SME que 

resultou na busca de qualificação para o processo de monitoramento do documento 

que tem como objetivo nortear a educação do município nos próximos 8 anos. Assim, 

o CME/LRV solicitou auxílio da UNCME/MT na realização desse trabalho. Sendo 

disponibilizado pela UNCME/MT um Consultor Técnico que esteve in loco no 

município de Lucas do Rio Verde, com a finalidade de capacitar a Equipe Técnica do 

CME/LRV, bem como a equipe da Assessoria Pedagógica da Secretaria Municipal de 

Educação para a efetivação de um trabalho de monitoramento com eficácia. Outra 

abordagem foi com relação a execução do PME, onde surgiu a construção do 
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Planejamento estratégico da SME visando a realização de ações que atendam o 

prescrito nas metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. 

 

2.4 O Processo de Construção do Planejamento Estratégico da Secretaria 

Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde a Partir das Determinações do PME 

 

Com a assessoria do Consultor Técnico da UNCME/MT, foi desenvolvido um 

Plano Tático Operacional - PTO, que inicialmente teve por objetivo identificar quais as 

ações que, segundo o PME, deveriam ter sido realizadas até o ano de 2017 e as que 

necessitavam serem realizadas pela SME no ano de 2018; criar mecanismos para 

identificar os indicadores e fórmulas; dentre outros mecanismos necessários para 

atingir as metas do PME. E a partir disso, foram estabelecidas ações que deveriam 

ser desenvolvidas pela SME, de modo que as mesmas pudessem levar a realização 

das estratégias para a execução das metas.  

Durante a construção do PTO e análise paralela do monitoramento realizado 

no ano de 2016, percebeu-se, que a dificuldade em mensurar qualitativamente o PME, 

se dava pela ausência das definições de ações para realização das estratégias, com 

o intuito de atingir as metas. Assim, a Equipe Técnica de Monitoramento realizou o 

aperfeiçoamento do PTO construído coletivamente com a assessoria pedagógica da 

SME, desenvolvendo uma fórmula matemática de cálculo que demonstra a 

porcentagem executada do PME, a partir do cumprimento de cada meta, através da 

execução de cada estratégia, que por sua vez é mensurada pelo desenvolvimento de 

cada uma das ações. 

Como o PME só tem definido metas e estratégias, e as ações utilizadas como 

base de cálculo foram estabelecidas pela SME, CME/LRV e FPE/LRV. Assim, sentiu-

se a necessidade de promover em 2017, miniconferências junto as instituições de 

ensino e a sociedade para a revisão das metas e estratégias e elaboração coletiva 

das ações, as quais serviram como base para o efetivo cumprimento do PME e real 

avaliação e monitoramento do mesmo, tanto de forma quantitativa como qualitativa. 

Durante o mês de novembro de 2017 foram realizadas as miniconferências e 

em janeiro do presente ano, houve a realização da Conferência Municipal de 
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Avaliação e Monitoramento do PME 2015/2025. As alterações realizadas pela 

sociedade foram encaminhas ao Fórum Permanente de Educação, que realizou toda 

reestrutura do documento e encaminhou para SME no mês de março, para que a 

mesma pudesse enviar o PME para apreciação e aprovação do poder legislativo. 

 

2.5  Instituições Parceiras 

 

2.5.1 Secretaria Municipal de Educação - SME 

 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, a 

Secretaria Municipal de Educação tem como Missão garantir educação de excelência, 

visando o pleno desenvolvimento e valorização humana para o exercício da cidadania, 

de forma democrática e sustentável, e como Visão ser excelência em educação. Além 

disso, evidencia os valores da democracia, oportunizando a participação da sociedade 

na construção e acompanhamento das políticas educacionais; da Ética: Cumprindo a 

missão institucional atuando com lealdade, honestidade, moralidade, probidade e 

compromisso; da Transparência: dando publicidade aos atos e ações da política de 

gestão educacional; da Equidade: assegurando às pessoas igualdade de 

oportunidades respeitando a singularidade e diversidade; e da Cooperação:  

garantindo que as ações coletivas estejam acima de interesses individuais. 

Cabe a SME a missão de definir e implementar a Política Municipal de 

Educação, em consonância com as diretrizes estabelecidas na legislação Municipal, 

Estadual e Federal pertinente; garantir o Sistema Municipal de Educação, articulando 

os agentes públicos e privados no âmbito do Município, estruturando e integrando a 

rede de educação; assegurar o Ensino Público de qualidade e a democratização da 

Educação Básica; implementar e atualizar banco de dados relativo à área da 

Educação do Município; divulgar programas, projetos, estatísticas e indicadores 

educacionais no âmbito do município; garantir o funcionamento dos Conselhos 

Municipais e dos fundos ligados a SME, em conformidade com a legislação pertinente;  

e desenvolver outras atividades relacionadas a área da Educação. 

2.5.2 Conselho Municipal de Educação - CME 
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O Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT foi criado em 

29 de maio de 1996, através da Lei Municipal nº 439. Conforme registro em ata do 

referido órgão, somente nos anos de 2000 e 2003 houve a tentativa de ativá-lo, com 

a realização de duas reuniões em cada um dos anos citados. 

Em dezembro de 2005, através da Lei nº 1.236, o município de Lucas do Rio 

Verde, organizou sua estrutura administrativa organizacional e definiu as unidades 

administrativas de assessoria ou “staff”, bem como as unidades executivas de sua 

administração, organizando nos seguintes níveis hierárquicos: 

 

I- Órgão Máximo do Executivo Municipal e; 
a) Conselhos Municipais; 
b) Assessorias; 
c) Autarquias; 
d) Fundações.  
II- Secretarias, formadas por: 
a) Supervisões; 
b) Coordenadorias; 
c) Departamentos; 
d) Divisões.  

 

A partir desta lei, os movimentos de Conselhos Municipais ganharam impulso, 

constituindo um elo entre as aspirações populares e o poder executivo municipal. 

Diante desta nova organização administrativa municipal, o Conselho Municipal 

de Educação teve de fato suas atividades iniciadas a partir do mês de junho do ano 

de 2006, após a publicação da Lei Municipal nº 1.280/2006, que instituiu o Conselho 

Municipal de Educação vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e 

dando ao mesmo o caráter Consultivo, Mobilizador e Fiscalizador, com a finalidade de 

acompanhar a Política Municipal de Educação, bem como as ações do governo 

municipal, em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal. 

Preocupados com a ampla reforma educacional do país, caracterizada pela 

descentralização das Políticas Públicas de Educação e o estabelecimento de políticas 

locais correlatas, amparado pela Constituição Federal de 1988, que definiu 

competências e as atribuições dos entes federativos União, estado e municípios, em 

criar e estabelecer seus próprios sistemas de ensino:  
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Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 
(...) § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e na educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
14, de 1996). 
(...) § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os 
Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório. 

 

E, reafirmada pela Lei 9.394/96 que dispõe das Diretrizes e Bases da 

educação:  

 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
I - Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados; 
 II - Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
 III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 
 IV - Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino; 
 V - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis 
de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 
percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar 
ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único 
de educação básica. 
 

O Município de Lucas do Rio Verde, instituiu o Sistema Municipal de Ensino 

através da Lei Municipal nº 1.629, de 26 de novembro de 2008, que compreende a 

Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, as instituições 

de ensino mantidas pelo poder público e as instituições de educação infantil criadas e 

mantidas pela iniciativa privada. Com esta nova organização do ensino municipal, o 

Conselho Municipal de Educação passou a ter caráter normativo, consultivo, 

deliberativo, mobilizador e de acompanhamento e controle social do Sistema 

Municipal de Ensino. 

Durante os últimos anos, esse colegiado tem pautado suas ações, conforme 

atribuições contidas nas leis que o regem, garantindo assim a efetivação das mesmas 

no cenário educacional do município. 
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Após anos de efetivo trabalho, o Conselho percebeu a necessidade de solicitar 

a alteração do artigo 2º em seus § 3º, e 5º da Lei Municipal 1.280 de 07 de junho de 

2006, o qual definia: 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação será constituído por 13 
(treze) membros, escolhidos pelos respectivos segmentos: 
I- 03 (três) representantes dos Professores da Rede Municipal; 
II- 01 (um) representante dos Professores da Rede Estadual; 
III- 03 (três) representantes dos Conselhos Escolares (categoria dos 
pais) da Rede Pública de Ensino; 
IV- 02 (dois) representantes do Executivo; 
V- 01 (um) representante do Sindicato dos Professores; 
VI- 01 (um) representante das instituições privadas da Educação 
Básica; 
VII- 01 (um) representante da OAB – indicado pela categoria 
VIII- 01 (um) representante da Entidade Superior de Ensino do 
município. 
(...) 
§ 3º: O cargo de Presidente será exercido por um dos representantes 
indicados pelo Executivo, ficando a critério dos membros do Conselho 
indicar qual. 
(...) 
§ 5º: O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos permitindo a 
recondução por mais um mandato. 

 

A necessidade de alteração se deu com o intuito de possibilitar e garantir o 

perfil democrático, representativo e deliberativo do conselho, assim, a alteração se 

deu através da lei 1.877, de 10 de setembro de 2010 que define: 

 

Art. 1º Altera o § 5º do artigo 2º da Lei Municipal nº 1280 de 07 de 
junho de 2006 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º ... 
§ 5º: O mandato dos conselheiros será de 03 (três) anos permitindo a 
recondução por mais um mandato. 

 

E da lei 1.959, de 24 de agosto de 2011, que acrescenta: 

 

Art. 1º Altera o caput, o inciso V, o § 3º e acrescenta o inciso IX ao 
artigo 2º da Lei Municipal nº 1280 de 07 de junho de 2006 que passam 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação será constituído por 15 
(quinze) membros, escolhidos pelos respectivos segmentos: 
I- ...; 
II- …; 
III- ...; 
IV- ...; 
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V- 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino 
Público; 
VI- ...; 
VII- …; 
VIII-…; 
IX- 02 (dois) representantes dos Gestores das Escolas da Rede 
Municipal de Ensino. 
§ 3º O cargo de presidente será exercido pelo representante eleito por 
seus pares em reunião do colegiado. 
Art. 2º Acrescenta o inciso XXIII ao artigo 11 da Lei Municipal nº 1629 
de 26 de novembro de 2008 que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 11 … 
…. 
XXIII – Fixar normas, nos termos da lei, para a Educação Básica e 
suas respectivas modalidades no âmbito do Município.  

 

A última alteração feita na Lei Municipal nº 1.629/2008, se deu no ano de 2014, 

através da Lei nº 2.331, com o propósito de dar condições para que o referido 

colegiado tivesse a oportunidade de concluir os trabalhos iniciados no corrente ano:  

 
Art. 1º Altera o artigo 1º da Lei nº 1877, de 10 de setembro de 2010, 
que alterou o § 5º, do artigo 2º da Lei nº 1280, de 07 de junho de 2006, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º ... 
... 
§ 5º O mandato dos conselheiros será de 03 (três) anos, permitindo a 
recondução por mais um mandato, sendo que a posse dos novos 
eleitos se dará no primeiro dia do ano subsequente a eleição.  
Art. 2º Altera o caput do artigo 5º da Lei nº 1280, de 07 de junho de 
2006, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 5º Ao Conselho Municipal de Educação, além daquelas 
competências definidas no Sistema Municipal de Educação, Lei nº 
1629, de 26 de novembro de 2008, compete: 

 

Assim, o Conselho Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde - MT, 

concretizou-se como um espaço participativo, de composição não paritária, porém, 

com voz plural e de instâncias democráticas, em defesa da garantia do direito da 

educação escolar de qualidade no Sistema Municipal de Ensino. 

 

2.5.3 Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - SINTEP  
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O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP/MT Subsede de 

Lucas do Rio Verde desde o ano de 1998, está sob assessoria da Central do SINTEP 

de Mato Grosso, procura desenvolver seus trabalhos com independência e tem 

conquistado cada vez mais espaço tanto na área da Educação como na sociedade 

civil organizada. Em sua quinta diretoria 2012/2015, passou a compor a Comissão 

Técnica responsável pela revisão do PME 2008/2018 formada em 2014 com a 

publicação do Decreto Municipal n. 2.746/2014 e a compor a Comissão Técnica de 

avaliação e monitoramento do PME 2015/2025 através da Portaria 530 de 27 de abril 

de 2017. 

 

2.5.4  O Fórum Municipal De Educação - FME 

 

O Fórum Permanente de Educação foi instituído através de Decreto Municipal 

nº 1.114 em 22 de outubro de 2002 para elaboração do Plano Decenal de Educação 

do Município de Lucas do Rio Verde e reestruturado através da Lei nº 1.860 de 06 de 

julho de 2010 e da Lei nº 2.719 de 14 de novembro de 2017, o qual passou a ter a 

seguinte composição: 

 

a) Secretário (a) Municipal de Educação; 
b) Um representante da Secretaria Municipal de Finanças e/ou da 
Secretaria Municipal de Gestão; 
c) Um representante do Poder Legislativo; 
d) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 
Pública 
e) Um representante da Assessoria Pedagógica Estadual; 
f) Um representante dos Gestores das Escolas Municipais da 
Educação Infantil; 
g) Um representante dos Gestores das Escolas Municipais do Ensino 
Fundamental; 
h) Dois representantes dos Servidores de Apoio; 
i) Dois representantes dos pais de alunos das Escolas Municipais; 
j) Um representante do FUNDEB; 
k) Um representante dos professores da Rede Municipal da Educação 
Infantil; 
l) Um representante dos professores da Rede Municipal do Ensino 
Fundamental; 
m) Um representante dos Gestores das Instituições Particulares; 
n) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social; 
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o) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
p) Um representante de instituições que atendam a modalidade de 
Educação Especial; 
q) Um representante de Instituições de Ensino Superior existente no 
Município; 
r) Um representante do Conselho Municipal de Educação; 
s) Um representante da OAB; 
t) Um representante das Associações de Bairros; 
u) Um representante do Conselho de Alimentação Escolar; 
v) Um representante da Secretaria Municipal de Esporte e/ou Cultura. 

 

O FME/LRV tem o(a) Secretário(a)  Municipal de Educação como membro nato, 

podendo o(a) mesmo(a) indicar até 02 componentes, como representantes do Poder 

Executivo. E o Coordenador e o Vice coordenador do Fórum serão eleitos entre os 

membros para um mandato de 02 (dois) anos, não cabendo reeleição para a mesma 

função, de acordo com as leis que o rege. 

 

2.5.5 Comissão de Educação da Câmara Municipal  

 

A Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade da Câmara Municipal é um órgão técnico permanente composto por 

03 (três) vereadores, com a finalidade de examinar proposição relacionado à 

Educação em trâmite na Câmara Municipal e sobre ela realizar estudos e emitir 

parecer ou relatório. 

 Os membros das Comissões Permanentes da Câmara Municipal são 

apresentados na última sessão legislativa anual, e os nomes que integram esta 

Comissão são indicados pelos líderes partidários com representação na Câmara 

Municipal, respeitada a proporcionalidade partidária e a preferência na indicação para 

participação das Comissões Permanentes em geral.  

A Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade responsável pela análise do PME 2015/2025 era formada pelos 

vereadores Cleusa Marchezan de Marco – PT, Vereador Gilson Baitaca - PMDB e 

Pedro Fernandes de Gois – PPS, após analisar o documento o enviou para plenária 

do legislativo em 22 de junho do corrente ano, sendo aprovado na sessão ordinária nº 

19/2015.  



 
 
 

109 

 

3 METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o método qualitativo, com caráter exploratório 

documental do da legislação que norteia o processo de construção dos planos de 

educação nas diferentes esferas, bem como o relato de experiência vivenciado 

através do regime de colaboração na construção de Planejamento Estratégico para 

Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde 

- MT 

A técnica utilizada, foi a de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Esta 

modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais de 

acordo com Gil (2007, p. 54) e Fonseca (2002, p. 33): 

 

                                           Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer 
em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que 
se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que 
há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 
pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como 
ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma 
perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo 
do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, 
que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto 
quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de 
vista do investigador. 

 

Tal procedimento metodológico possibilitou obter uma visão ampliada das 

legislações educacionais e articulá-las com as ações desenvolvidas na realização do 

trabalho.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com intento de promover um vislumbre amplo de maneira rápida desse 

importante documento norteador da educação do município do Lucas do Rio Verde, 

desenvolvido pelo aperfeiçoamento Plano Tático Operacional – PTO e construído em 

regime de colaboração para monitorar o PME 2015/2025, obteve-se os seguintes 



 
 
 

110 

 

quantitativos em relação ao cumprimento do PME do município do Lucas do Rio 

Verde: 

Meta 1- : Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Ampliar em 50% (cinquenta por 

cento) a oferta de educação infantil em creches de forma a atender as crianças de até 

3 (três) anos matriculadas nas Instituições de Ensino, até o final da vigência deste 

PME, de acordo com a ampliação do PNE.  

Total de estratégias: 13 

Executadas: 04 

Em Execução: 04 

Não Executadas: 04 

Meta 2: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 

ano do Ensino Fundamental. 

Total de estratégias: 07 

Executadas: 06 

Não Executadas: 01 

Meta 3: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 98% (noventa 

e oito por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada. 

Total de estratégias: 09 

Executadas: 04 

Em Execução: 05 

Meta 4: Oferecer educação de qualidade em tempo integral para no mínimo, 

40% (quarenta por cento) das escolas públicas da educação básica. 

Total de estratégias: 07 

Executadas: 02 

Em Execução: 05 

Meta 5: Garantir a oferta de 100% da demanda manifesta no ensino médio 

permanência de, no mínimo, 95% dos alunos na idade certa até o final de vigência 

deste plano. 

Total de estratégias: 11 
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Executadas: 03 

Em Execução: 06 

Não Executadas: 02 

 

IDEB                 2015  2017  2019   2021   2023 

Anos iniciais do ensino fundamental  6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 

Anos finais do ensino fundamental  5.5 5.8 6.1 6.4 6.6 

Ensino médio     4.3 4.7 5.0 5.2 5.5 

 

Meta 6: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

Total de estratégias: 15 

Executadas: 05 

Em Execução: 08 

Não Executadas: 02 

Meta 7: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Total de estratégias: 21 

Executadas: 07 

Em Execução: 09 

Não Executadas: 05 

Meta 8: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 

95 % (noventa e cinco por cento), erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir o 

analfabetismo funcional em 75% (setenta e cinco por cento), em regime de 

colaboração com a União e Estado, até o final da vigência deste plano. 

Total de estratégias: 14 
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Executadas: 06 

Em Execução: 04 

Não Executadas: 04 

Meta 9: Garantir a oferta de educação profissional para o atendimento de 50% 

da demanda de alunos do ensino fundamental e médio matriculados na EJA. 

Total de estratégias: 11 

Em Execução: 01 

Não Executadas: 10 

Meta10: Fomentar a expansão das matrículas da educação profissional técnica 

de nível médio, ampliando em 100% a oferta no segmento público estadual e federal 

até 2017. 

Total de estratégias: 07 

Executadas: 04 

Em Execução: 02 

Não Executadas: 01 

Meta 11: Estabelecer parceria com o Governo Federal e Estadual e não 

governamentais, a partir da aprovação deste plano, visando a ampliação da oferta de 

educação superior, de acordo com a demanda do município. 

Total de estratégias: 09 

Executadas: 08 

Em Execução: 01 

Meta 12: Assegurar e ampliar, com qualidade, os programas de formação inicial 

e continuada, promovendo o acesso de todos os profissionais da educação, por 

intermédio de cursos específicos na área de atuação, nos diferentes níveis e 

modalidades, estabelecendo parcerias com Secretaria de Estado e Ministério da 

Educação e com instituições de Ensino superior e órgãos não governamentais. 

Total de estratégias: 10 

Em Execução: 05 

Não Executadas: 05 

Meta 13: Garantir a manutenção da valorização dos (as) profissionais do 

magistério da rede pública municipal da educação básica de forma a equiparar seu 



 
 
 

113 

 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 

gradativamente, até o final do terceiro ano de vigência deste PME. 

Total de estratégias: 07 

Em Execução: 03 

Não Executadas: 04 

Meta 14: Assegurar, imediatamente, a criação e implementação do Plano de 

Carreiras, Cargos e Salários para todos os profissionais da rede municipal de 

educação, utilizando a Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008 e os termos do 

inciso VIII, do art. 206 da Constituição Federal, como patamar mínimo de referência 

para sua elaboração. 

Total de estratégias: 13 

Executadas: 02 

Em Execução: 07 

Não Executadas: 04 

Meta 15: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública a comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Total de estratégias: 06 

Executadas: 04 

Em Execução: 02 

Meta 16: Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados 

à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE até 2017. 

Total de estratégias: 12 

Executadas: 03 

Em Execução: 02 

Não Executadas: 07 

Meta 17: Fomentar no município a educação ambiental nos currículos da 

educação básica, de modo a concretizar a teoria e a prática. 

Total de estratégias: 10 

Executadas: 01 
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Em Execução: 02 

Não Executadas: 07 

Meta 18: Vincular mais verbas para educação, aperfeiçoar os mecanismos e 

instrumentos de controle social, através da recuperação ampla e irrestrita dos 

impostos, da exclusão da área educacional de quaisquer benefícios tributários e 

inclusão de novas receitas. 

Total de estratégias: 09 

Executadas: 07 

Em Execução: 02 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Sendo o PME o documento que serve como referência na implementação de 

uma educação de qualidade destinada a todos os munícipes, a equipe técnica de 

monitoramento nomeada pela Portaria 530 de 27 de abril de 2017 e alterada pela 

Portaria 767 de 07 de julho 2017 passou a ter além da representatividade da SME; 

FME; CME a representatividade do SINTEP, concretizando o regime de colaboração 

de diversos entes na elaboração do relatório de monitoramento do PME com o intuito 

de manter constante acompanhamento das ações executadas para o cumprimento 

das metas e estratégias do PME 2015/2025. 

Com o aperfeiçoamento do Plano Tático Operacional – PTO, desenvolvido com 

a assessoria do professor Geraldo Grossi Junior, assessor técnico da UNCME/MT, 

criou-se meios para adaptar os indicadores e fórmulas, dentre outros mecanismos 

necessários para atingir as metas do PME. Assim, no PTO foi subdividido dentre a 

equipe da SME, de modo que as metas e as estratégias, pudessem ser 

constantemente monitoradas, sendo responsabilidade da equipe técnica de 

monitoramento do PME e da assessoria pedagógica verificar os indicadores de cada 

meta e definir os responsáveis pela execução de cada estratégia com a finalidade de 

garantir a realização das metas do PME 2015/2025. 

 Aos responsáveis pelas metas e estratégias ficou a responsabilidade de 

relacionar ações em cada estratégia das 18 metas do PME e levar ao conhecimento 
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da sociedade para aprovação e construção coletiva nas miniconferências a partir do 

estabelecido no PTO. Assim, após a realização das miniconferências, ocorridas em 

novembro de 2017, e a conferência municipal em janeiro de 2018 foi realizada a 

revisão do PME e a elaboração coletiva de ações que serviram como base para a real 

avaliação e monitoramento do mesmo, chegando aos resultados descritos dentre as 

estratégias das 18 metas, em grupos denominados como EXECUTADAS, EM 

EXECUÇÃO e NÃO EXECUTADAS, sendo descrito as particularidades das ações em 

fichas de monitoramento, caracterizada como parte B no relatório de monitoramento 

de 2017. 

Descrever e caracterizar como se formou o regime de colaboração entre a 

SME, CME, FME e SINTEP na construção de planejamento estratégico para avaliação 

e monitoramento do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde foi uma 

tarefa gratificante, não só pelo trabalho desenvolvido, mas por perceber que o Regime 

de Colaboração é uma possibilidade na área educacional. 
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PERDAS DE EMBALAGENS EM FRIGORÍFICO NO NORTE DO MATO GROSSO  
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RESUMO 
O artigo apresenta uma análise das perdas de embalagem na produção de uma 
agroindustrial no município de Lucas do Rio Verde-MT. O objetivo principal desse 
estudo é a melhoria da produção na linha de produção de bacon defumado no setor 
industrializado na embalagem primária, buscando analisar as perdas de embalagens 
a fim de identificar quantidade de perdas, motivos e os custos das embalagens 
desperdiçadas, além de propor a redução do desperdício desnecessário. A análise da 
pesquisa de campo tem caráter descritivo com abordagem quali-quantitativa em 
relação aos dados coletados. Tendo seus resultados, informações das perdas de 
embalagens e os custos da produção de bacon defumado. Encerrando com as 
considerações finais que ressalta algumas importâncias e recomendações para 
melhorias sobre o resultado obtido na pesquisa realizada em 2018 a 2019. 
  
Palavras-chaves: Administração da Produção. Embalagens. Vácuo. Perdas. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A administração da produção é essencial para um bom resultado das metas de 

uma empresa, uma boa administração transforma uma organização abundantemente 

saudável em aspectos de crescimento e desenvolvimentos empresarial. As produções 

industriais vêm se aperfeiçoando e padronizando seus processos cada vez mais, 

buscando melhorias no seu negócio, principalmente as indústrias. O gerenciamento 

da produção é complexo e pode inclui: gestão de matéria prima, gestão financeira, 

gestão de pessoal, gestão da produção, gestão de qualidade, gestão da logística e 

gestão de atendimento, ou seja, seguir os princípios de planejar, controlar, dirigir e 
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organizar, a administração da produção é essencial para o desenvolvimento de uma 

organização para uma empresa a produção é a atividade chave. 

A empresa analisada foi criada a partir da associação entre duas empresas e 

se tornou um dos maiores players globais do setor alimentício, reforçando a posição 

do país como potência no agronegócio. Atuam nos segmentos de cortes de carnes 

(aves, suínos e bovinos), alimentos processados de carnes, lácteos, margarinas, 

massas, pizza e vegetais congelados. 

Sendo uma das maiores exportadoras mundiais de aves e destacam-se entre 

as maiores empresas globais de alimentos em valor de mercado. Uma empresa de 

ramo do setor alimentício, no município de Lucas do Rio Verde-MT possuindo dois 

frigoríficos: aves, suíno e uma fábrica de industrializado.  

O estudo de caso tem como objetivo geral analisar as perdas de embalagem 

da linha do produto bacon e os custos que está trazendo para empresa, buscado 

alternativas para minimizar esse problema na produção da mesma. Como objetivos 

específicos buscou-se observar o processo de produção da linha do bacon e em 

seguida verificar as causas dos desperdícios de embalagens observando as principais 

falhas que causa a falta de vácuo no produto, além de analisar as quantidades e os 

custos das perdas de embalagens no setor.  

A embalagem deve ser um fator importante para uma empresa que busca a 

redução de custo, sabendo que traz em relação ao produto acabado uma margem 

significativa. 

No presente artigo a análise principal é a linha de produção do produto bacon 

defumado justifica-se a escolha da pesquisa em razão de analisar as perdas de 

embalagem e os custos da mesma. A escolha do tema deste estudo de caso foi em 

virtude da importância das embalagens no processo de produção que é necessário 

para qualidade do produto, seu manuseio, armazenamento, transporte e 

principalmente por ser o que mais tem perdas no processo e traz custo alto para uma 

empresa. Espera-se com esta pesquisa contribuir para a faculdade a impulsionar 

novos acadêmicos o início em novas pesquisas assim como, contribuir para o 

processo produtivo da empresa, verificando fatores na produção que causa a perda 

de embalagem desnecessária no processo de produção. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Administração da Produção Industrial 

 

As indústrias utilizam modelos de layout por produtos ou linhas de produção, 

com intuito de gerenciar recursos e mão de obra para entregar produtos finalizado 

para sua comercialização. “A primeira linha de produção de que se tem notícia foi 

idealizada por Henry Ford em 1939. É um arranjo muito utilizado pela indústria e 

também por algumas organizações prestadoras de serviço” (PEINADO; GRAEML, 

2007, p. 202). 

Segundo Costa (2012) na produção da empresa, a superprodução gera grande 

quantidade de desperdício e causam desordem para as organizações além de trazer 

uma empresa para situação financeira ruim, cobre falhas e pode resultar na falta de 

eficiência e também se a produção acontecer sem problemas, mas o excesso pode 

acumular no estoque, estoque parado e dinheiro parado, ou seja, prejuízo e custo para 

uma empresa. 

Os custos de produção acumulada de produtos acabados, matéria prima ou 

matérias de produção em excesso, podem trazer não tão somente dificuldades 

financeiras, mas também econômicas para a organização. Assim como a 

superprodução é um problema, a baixa produção também impacta no seu 

desenvolvimento, considerando que as indústrias já possuem contratos pré-

determinados para entregas de produção, trazendo custos para empresa em atraso 

de entregas de pedidos. Costa (2012) ainda descreve que, os gestores buscam 

produzir com mínimo de perdas na produção para obter menos gastos e alcançar meta 

de lucratividade e atender sua demanda, procurando gerar grande estoque tanto no 

acabado como os entre processo de turnos. A empresa além de cortar gasto precisa 

também dar importância para os desperdícios desnecessário de produção. 

As indústrias precisam buscar no seu processo de produção, a filosofia do Just 

in Time (JIT) que segundo Dias (2015) aperfeiçoa o processo de produção eliminando 

principalmente o desperdício, trazendo alta qualidade na produção além de controle 

de custo e estoque. 
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 Pozo (2010) descreve a filosofia do Just in Time (JIT) como importante para 

uma empresa eliminar os desperdícios desnecessário mencionando três componente 

que constitui essa filosofia, que são manter o fluxo sincronizado e balanceado, seja 

onde não tenha ou aonde pode ser melhorado; e também sobre a atitude da empresa 

com relação à qualidade fazer o correto sempre, ou seja não deixar para fazer o 

correto somente quando for cobrado ou mediante problemas percebíveis e por último 

o desenvolvimento dos funcionários quanto aos objetivos da empresa mostrando 

principalmente a importância do funcionamento da organização. 

O que precisamos citar também na administração da produção é a importância 

da manutenção da máquina que é indispensável já que é um fator que mais causa 

perdas de embalagem no processo de produção, para Kardec e Nascif: “A 

manutenção preventiva é aquela efetuada em intervalos pré-determinado, ou de 

acordo com critérios prescritos, destinadas a reduzir a probabilidade de falhas ou a 

degradação do funcionamento de um item” (KARDEC, NASCIF, 2013, p. 24). 

Manutenções executadas perfeitamente reduz as perdas de embalagem por 

motivos operacionais da máquina, assim como precaver de futuros problemas mais 

sérios.  

Com o mesmo intuito o fluxograma de uma empresa serve para descreve as 

atividades do processo de produção, sendo de forma geral do processo ou 

especificamente de uma fase isolada como uma subdivisão. Segundo Chiavenato 

(2014) são sequência de atividades impostas do início ao fim do processo de produção 

que acompanha o passo a passo até obter um produto finalizado por completo. Sendo 

assim a padronização do fluxo das atividades necessária par acabamento do produto. 

O fluxograma auxilia a identificar por exemplo problemas específicos e até mesmo 

gargalos, ou seja, as partes que estão atrasando o fluxo do processo de produção, 

facilitando assim o ajuste mais rápido possível.  

Contudo os sistemas de produção das indústrias geralmente são sistemas 

intermitentes é uma produção realizada em lotes produzindo produto em padrão com 

foco em metas de produção, com certos prazos determinados pela gerência de uma 

empresa. Essas formas de controle ajudam a manter uma administração de produção 

padronizada e com qualidade alcançando assim os objetivos das organizações, o 
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gerenciamento desse tipo de produção é produzido por demandas programadas pela 

organização. 

 

2.2 Embalagens  

 

As embalagens além de proteger o produto ela também é importante para 

informar ao consumidor sobre forma de manipulação, assim como apresenta 

informações como composição, ingredientes, validade e outros. 

A embalagem tem um custo considerável variando dependendo do material da 

embalagem, conforme necessidade para a produção. Os custos de embalagem na 

produção devem ser controlados, pois impacta na lucratividade e retorno financeiro 

da empresa uma grande quantidade de embalagens desperdiçada traz prejuízo 

desnecessário. Porém esse e um dos problemas que as grandes industriais possui 

diariamente e busca constantemente diminuir esses custos. Arnold (2015) descreve a 

função das embalagens onde são usados para embalar produtos para transporte e 

armazenamento, a fim de proteger e manter a qualidade do produto. 

As embalagens podem ser divididas em duas partes: embalagem primária e 

embalagem secundária. A embalagem primaria está ligada diretamente ao produto 

unidade, a embalagem secundária agrupa e armazena as unidades de produtos. 

Segundo a descrição de Pozo (2010), as embalagens também podem se dividir em 

três funções principais: primeira a origem que veio da necessidade de proteção ao 

produto, manuseio e armazenagem, segundo para facilidade nas distribuições e 

terceiro a embalagem de maneira indireta ajuda na venda do produto. Pozo (2010) 

também afirma como é importante a escolha do tipo de embalagem assim como a 

quantidade precisa e suas variáveis de manuseio. 

Segundo Dias (2015), as embalagens de materiais de vidro, madeira e metal 

são substituídas por embalagens plásticas com grande frequência por motivo da sua 

flexibilidade na sua fabricação, pois o polietileno pode ter conformação variadas e tem 

excelente capacidade, o polietileno é o mais usado para fabricação de embalagem. 

As embalagens são utilizadas nas empresas para produção de qualquer produto 

sendo um necessário e importante. 
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2.3 Produto Embalado a Vácuo 

 

O ponto de controle é usado na produção industrial principalmente para pontos 

onde há grande índice de problemas na produção, chamado de ponto crítico de 

controle (PCC). Sendo um indicador de qualidade e auxiliar também na diminuição de 

desperdício e custos, existem três tipos de pontos de controle na produção industrial 

são eles: PCC 1B (biológico), PCC 1F (físico metal) e PCC 1Q (químico). Conforme 

Ferreira et al. (2009) os indicadores são métodos capazes de criar medidas 

quantitativa e qualitativa utilizada para organizar e obter informações dos objetos de 

observação e sua situação, usado para controle e melhoria para resolução de 

problemas na produção. 

Da mesma forma o produto embalado a vácuo é um ponto de controle de 

qualidade, possibilitando uma vida útil maior comparado com armazenamento 

resfriado se produto estiver embalado normal, além de manter a qualidade é melhor 

para seu manuseio e diminui a contaminação do alimento trazendo melhor qualidade. 

O processo de embalar o produto a vácuo consiste na retirada do ar de dentro da 

embalagem impossibilitando qualquer proliferação de organismo que precise de ar no 

enfoque na qualidade do mesmo.  

Poaleschi (2011) afirma que as embalagens protegem o produto contra as 

avarias principalmente no transporte de distribuição. Entenda-se também que uma 

qualidade na embalagem apresenta ao consumidor uma aparência melhor dando 

ênfase no marketing. 

Otávio et al. (2015) descreve, que as novas técnicas de qualidade surgem com 

intuito de busca apenas um resultado que é melhoria para os produtos, com objetivo 

de atender seus clientes. É a técnica de embalar a vácuo é necessária para alguns 

produtos alimentícios e são estabelecidas nas empresas perante normas para garantir 

essa qualidade para chegar ao consumidor que são cada vez mais exigentes. A 

qualidade de produto é essencial para o desenvolvimento da empresa no mercado, 

auxilia na conquista de demanda de clientes.  

 

3 METODOLOGIA 
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Como metodologia do presente estudo, optou-se por uma pesquisa do tipo 

descritiva por meio de observação assistemática com intenção de melhorar o 

processo de produção, segundo Richardson (2012) recomenda-se, pois, esse tipo de 

pesquisa tem uma liberdade quanto ao instrumento pesquisado, quanto a 

assistemática optou-se, pois, pelo conhecimento sobre o que está sendo pesquisado, 

sendo escolhido por experiência e participação na produção do objeto de pesquisa. 

Sendo uma abordagem qualitativa, na percepção de Richardson (2012) as vantagens 

são: qualitativa melhor profundidade de análise quanto a observação e o outro tem 

vantagem quanto representatividade de levantamentos dos dados e comparabilidade 

do mesmo, a fins de mensurar o valor de retorno, rendimento e redução de custos das 

perdas de embalagem. 

A pesquisa se deu em duas principais analises, a primeira foi realizada uma 

observação da linha de produção buscando analisar as perdas de embalagem 

desnecessária e a segunda uma análise da revisão de vácuo do produto já embalado 

depois de 24 horas, observando custos e quantidades de embalagens desperdiçadas, 

usando como recurso observação e análise específica por levantamento de dados da 

empresa do município de Lucas do Rio Verde-MT buscando informação sobre a 

empresa e dados na empresa com relação as perdas de embalagens no setor 

industrializados com líderes, supervisores e funcionários da área de controle com 

visita in loco.  

 Buscou-se observar questões pertinentes à esta pesquisa e levantar 

informações para análise dos dados operacionais e dados do sistema da empresa da 

área tático gerencial. Que conforme Ruiz (2010) as pesquisas científicas de campo 

consistem na análise de fatos, levantamento de dados e suas variáveis permitindo 

relações constantes entre as variáveis dependente e independentes. As análises dos 

resultados foram coletadas com informações fornecidas pela empresa com devida 

autorização gerencial, quanto as perdas das embalagens e suas causas foram 

mensurados nas formas de gráficos de mês a mês numa amostra no período entre 

fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
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Com intuito de alcançar os objetivos propostos analisou-se na empresa como 

é feito o processo do início desde recebimento da matéria prima até ao final na parte 

de armazenamento de produto bacon defumado, que possui uma capacidade 

produtiva de 30.000 kg por turno tendo dois turnos produzindo diariamente, com 

objetivo de buscar causas de perdas de embalagem na produção.  

A empresa é uma das maiores empresas privadas do país, administra inúmeras 

fábricas em todas as regiões do Brasil e possui uma grande rede de distribuição que, 

leva seus produtos para consumidores em todo o território nacional. Além de possuir 

uma gestão complexa, tem algumas decisões que somente pode ser feita por uma 

gestão centralizada dificultando quanto ao tempo para produção.  

A unidade analisada está no município desde 2008 e produz em grande 

quantidade por lotes e por turnos com metas de produção, funcionando 24 horas por 

dia tendo pequenas pausas para higienização e limpezas entre turnos e também 

possui um fluxo constante na contratação de colaboradores.  

 

4.1 Produção do Bacon Defumado 

 

A figura 01 mostra o fluxograma das atividades de produção do bacon, o passo 

a passo da produção e suas atividades diárias, a análise principal é na atividade de 

embalagem primária e na revisão a vácuo.  
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Figura 01 – fluxograma preparação bacon defumado 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  
 

Conforme a figura 01 as atividades do processo produtivo da empresa produto 

Bacon defumado: A matéria-prima é recebida, feito análise de qualidade e depois 

liberada para a produção. Receber-se combo ou pallets de matéria-prima resfriada e 

congelada checa-se a temperatura, resfriados 7º graus Celsius e congelada -12º graus 

Celsius logo após destinar para suas respectivas câmaras de armazenamento. O 

descongelamento da matéria-prima coloca-se resma em estantes 4 resmas em cada 

andar sem sobrepor as resmas depois preencher as câmaras com as estantes e 

acionar programa de descongelamento em seguida a manta passa ter temperatura de 

2º Celsius sendo liberada para injeção. 

A salmoura é produzida e liberada para injetar na matéria-prima. Na preparação 

da salmoura adiciona-se a água e o fosfato até completa a dissolução na sequência 

acrescenta o sal, eritorbato e açúcar o nitrito/sal de cura deve ser adicionado por 

último com tempo de agitação de 10 minutos ela deve ser mantida resfriada até o 

momento do uso para injeção. A máquina injetora e regulada calculando a 
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porcentagem de salmoura para injeção. Depois o produto fica em processo de cura 

por 8 horas e no máximo 72 horas a cada tanque após saída da injetora, depois 

pendurado engancha-se as mantas pela da carne e pendurar nas varas começando 

pelo centro da gaiola contendo 24 varas 3 peças cada vara depois e levado a estufa 

realizando o cozimento com sistema de defumação por 6 horas a 75º graus Celsius e 

2 horas 10 minutos no resfriamento por no máximo 10º graus Celsius.  

Na embalagem primária o produto é embalado passando para a secundária 

onde é pesado, encaixotado e paletizado, guardado na câmara por 24 horas para 

análises de vácuo de 3 pallets por lote, depois de revisado sai para distribuição e 

venda, essa é a produção feita diariamente dentro da empresa sendo dividida em dois 

turnos com metas de produção. 

 

4.2 Embalagens  

 

4.2.1 Embalagem do produto bacon defumado 

 

Segundo o Procedimento Operacional (P.O) da empresa os cortes das mantas, 

para embalagem será realizada somente quando necessário para acerto de peso ou 

mantas maiores que o tamanho da embalagem. De preferência recomenda-se que 

mantenha o maior número possível de mantas inteiras para evitar desperdício de 

produto.  

 Na embalagem primária deve-se acomodar as mantas nas embalagens, 

utilizando as embalagens de acordo com os tamanhos. Posicionar na esteira da 

máquina a vácuo intercalando, sem sobreposições de produto ou embalagem. Tempo 

da máquina a vácuo steravac é entre 7,0 a 13,0 segundos, tempo de selagem de 1,6 

a 2,0 segundos. A empresa possui uma manutenção da máquina programada, 

realizada apenas uma e o máximo duas vezes na semana pelo setor de manutenção. 

Focando na visão de Kardec e Nascif (2013), sobre as manutenções de 

máquina é primordial que a empresa busque fazer a manutenção preventiva que é 

feita a cada intervalo existente na empresa, para evitar problemas com solda e 

minimizando as perdas de embalagens desnecessária. 
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Na figura 02, as embalagens são seladas na máquina steravac, ela é utilizada 

para produção de produto bacon defumado. 

    

 

 
Figura 2 – Máquina steravac 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

Na máquina steravac da figura 02 são acomodadas as embalagens na esteira 

parte onde se posiciona os funcionários um em cada lado assim como mostrado na 

figura 02, são duas embalagens com produto bacon um do lado da outra sendo assim 

a capacidade por segundo são de quatro embalagens de produto, na sequência do 

tempo da máquina ela leva as embalagens para baixo da tampa, onde fechar e extrair 

o vácuo e sela a embalagem e direciona para esteira seguinte onde tem um detector 

de metais. 

 

4.2.2 Perdas de embalagem  
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As empresas precisam importar-se com os desperdícios de produção 

desnecessária, que neste caso da análise presente são as embalagens do produto 

bacon tamanho grande e pequena. As perdas em geral são os grandes problemas 

das indústrias pela complexidade do controle de perdas por ser uma empresa de 

grande porte fica difícil administrar, porém deve-se fazer o melhor controle possível 

das perdas para conseguir diminuir os custos desnecessário na produção. Costa 

(2012).  

O gráfico 01, demonstra a quantidade de perdas de embalagem grandes em 

unidades no período de um ano entre 2018 a 2019. 

 

Gráfico 1 – perdas de embalagem na produção do bacon defumado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

No gráfico 01 observou-se que todos os meses tem perdas de embalagens 

grande, porém outubro teve uma perda mais elevada, notou-se também que os 

índices maiores de perdas são final de ano e começo de ano porque é onde possui 

grande demanda na empresa para produzir, com isso ocorre erro na linha de produção 

tais como: problemas com a máquina embaladora e grande fluxo de funcionário não 

capacitados. Buscou-se analisar uma média anual que são entre duas mil a duas mil 

e oitocentas embalagens perdidas na produção dos turnos.  

As perdas têm crescido ao longo dos anos, esse desperdício traz um custo 

desnecessário para empresa, que poderia está sendo melhorado na produção. Pozo 
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(2010) afirma que as empresas precisam diminuir ou eliminar os desperdícios na 

produção com objetivo de crescimento da organização 

O gráfico 02, denota a quantidade de perdas de embalagem pequenas em 

unidades no período de um ano entre 2018 a 2019. 

 

Gráfico 2 - perdas de embalagem na produção do bacon defumado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

No gráfico 02, nota-se que há perdas em todos os meses de embalagens 

pequenas nos dois turnos, com maiores perdas entre os meses de final de ano e início 

de ano que como observou-se constitui uma demanda maior de produção na empresa. 

Porém as embalagens pequenas são uma quantidade menor pois a empresa tem 

como Procedimento Operacional (P.O) manter as mantas inteiras o máximo possível 

podendo ser cortada nos casos de necessidade para encaixar nas embalagens 

deixando a margem da embalagem para selagem. 

O gráfico 03, expõem de maneira estratificada os principais fatores das perdas 

de embalagem em unidade. 
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Gráfico 3 – Fatores de perdas de embalagem na produção do bacon defumado. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

No gráfico 03, demostra os fatores que mais causam a falta de vácuo no 

produto, ou seja, as causas das perdas das embalagens em uma amostra de 30 peças 

por lote nos dois turnos, sejam elas grande ou pequena. Com uma amostra de cinco 

meses apenas por motivo que a empresa na linha do bacon não se lançava no sistema 

essa estratificação de informação das perdas, por isso conseguimos os dados 

fornecido pela empresa apenas esse período. 

Ferreira et al. (2009) os indicadores são utilizados para controles de produção 

esse processo e feito na empresa para saber os motivos das perdas de embalagens 

como auxilio de minimizar os desperdícios de embalagens.  

Observou-se um índice de perdas em especial nos meses de janeiro e 

fevereiro, os motivos maiores que causam a falta de vácuo no produto são: prega na 

solda que é causada por mal posicionamento de embalagens na esteira, furo na 

embalagem que é causado por objeto cortante e\ou que perfure a embalagem ou por 

erro de fábrica no lote da embalagem.  

 

4.2.3 Revisão a vácuo  
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A revisão de vácuo é um processo realizado pela empresa para saber se o lote 

produzido possui muitos produtos com falta de vácuo, são analisados 3 palets caso 

possuir muito produtos com falta de vácuo é revisado o lote inteiro.  

O gráfico 04, mostra de maneira estratificada os principais fatores das perdas 

de embalagem em unidade, revisão após o período de 24 horas. 

 

Gráfico 4 - Fatores de perdas de embalagem na revisão do bacon defumado depois 
de 24 horas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.  

 

No gráfico 04 analisa-se a revisão de vácuo após 24 horas da produção são 

feitos numa amostra de 3 pallets por lote nos dois turnos com objetivo de verificar se 

a grande quantidade de produto com falta de vácuo, nesse gráfico a amostra são de 

poucos meses também por motivo de não ter lançamentos no sistema da empresa 

para essa linha do produto informação da estratificação, as quantidades por unidades 

das perdas são contabilizadas junto as perdas com seus respectivos turnos no horário 

da produção. Nota-se também nessa análise que os motivos maiores que causam a 

falta de vácuo no produto são: a prega na solda que é causada por mal 

posicionamento de embalagens na esteira, furo na embalagem que é causado por 
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objeto cortante e\ou que perfure a embalagem ou por erro de fábrica no lote da 

embalagem.  

Essa revisão também tem o intuito de não deixar o produto chegar aos clientes 

e consumidor com problema e sem qualidade que segundo Otávio et al. (2015) estão 

ficando exigente cada vez mais com relação ao produto adquirido principalmente de 

uma empresa de grande porte. 

  

4.2.4 Custos de embalagens  

 

As perdas trazem custos para a organização, os resultados de perdas de 

embalagem anual por unidade são: 21.116 de embalagens pequenas primeiro turno, 

26.915 de embalagens pequenas segundo turno, 28.387 de embalagens grandes 

primeiro turno e 36.871 de embalagens grandes segundo turno. Tendo um total de 

113.289 perdas de unidade de embalagens. 

Considerando que o setor de compra as embalagens pequenas custam 0,16 a 

unidade e a grande custam 0,20 a unidade temos uma perda anual de R$ 13.051,06 

de embalagens grandes e R$ 7.684,00 de embalagens pequenas.  

Deve-se ressaltar que esses custos são apenas da produção de bacon 

defumado a empresa possui outros setores que tem uma perda mensal e anual 

também. Como Dias (2015) e Costa (2012) afirma a empresa precisa produzir 

reduzindo o máximo de desperdício possível na produção para que diminua também 

os gastos financeiros de produção e obtenha lucro financeiro. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluiu-se que obtivemos uma aquisição de informações significativa quanto 

ao objetivo de análise sobre o processo de produção da linha de produção do bacon, 

com análise do processo e do conhecimento da produção. Quanto ao objetivo de 

analisar as perdas de embalagens no processo, dá-se por falta de treinamento aos 

colaboradores, recomenda-se treinamento aos operadores da máquina a vácuo e aos 

funcionários que posiciona as embalagens para selagem, assim como conscientizar 
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os colaboradores em geral a importância de sua função e sobre desperdício 

desnecessário de produção afim de melhorar o processo produtivo e alcançar as 

metas, buscando incentivar os colaborados que quanto mais e melhor produção a 

empresa obtiver maior será a participação dos lucros com os colaboradores, 

diminuindo assim os problemas nas perdas de embalagens relacionadas a solda da 

máquina e furos diminuindo as perdas de embalagens e reduzindo os custos.  

  Outrossim observou-se que a falta manutenção preventiva na máquina e 

também um fator que causa as perdas de embalagens na produção, que são feitas 

entre intervalos de tempo e/ou diária, recomenda-se então que faça-se necessário 

uma manutenção entre troca de turnos ou nos intervalos de pausa dos colaboradores 

para prevenção de possíveis erros na selagem das embalagens ou até mesmo 

evitando problemas mais graves na máquina que possa causar paradas longas 

prejudicando a produção diminuindo os problemas de erro operacional e solda, assim 

como recomenda-se a empresa a padronização do corte da manta de bacon para 

minimizar os problema com sujidade na solda as quantidades de perdas de 

embalagens e os seus custos são significativos para os resultados da empresa. 

Esperamos que nossas considerações sirvam de base para empresa 

direcionando para tomadas de decisões operacionais com intuito de melhoria e para 

acadêmicos como base de informações para novas linhas de pesquisas tais, já como 

estudos futuros recomenda-se análise das perdas de varreduras e análise de produto 

acabado. 
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RESUMO 
A gestão de pessoas vem se tornando, cada vez mais, uma área estratégica, que 
precisa inovar para atrair e reter pessoas que possam agregar conhecimento e 
criatividade ás organizações, com o modelo de autoanalise de Smilansky podem-se 
identificar os papeis desempenhados pelo RH, bem como suas contribuições para a 
valorização dos trabalhos e para o envolvimento dos colaboradores. Assim, o objetivo 
geral do estudo consiste em identificar se o departamento de Recursos humanos da 
empresa La Salle pode ser considerado estratégico de acordo com a proposta de 
Smilansky. Como objetivos específicos, buscou-se: a) conhecer o funcionamento do 
departamento de Recursos Humanos da empresa La Salle utilizando o modelo de 
autoanalise de Smilansky; b) aplicar o modelo de autoanálise de Smilansky para 
identificar se o departamento de Recursos humanos da empresa La Salle pode ser 
considerado estratégico. Metodologicamente procedeu-se um estudo de caso, com 
abordagem indutivo, qualitativo e descritivo, aplicando questionário a 26 funcionários. 
Os principais resultados indicam que o departamento de Recursos humanos da 
empresa La Salle pode ser considerado estratégico de acordo com a proposta de 
Smilansky. Considera-se que, para ser eficaz, não basta que a área de RH passe do 
operacional para o estratégico, pois, a imagem que a área desfruta internamente e as 
ações específicas que empreende acabam por afetar todo o comportamento da 
organização.  
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Autoanálise de Smilansky. Recursos Humanos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas se mantêm competitivas em seus seguimentos de mercado diante 

das atividades desenvolvidas pelos colaboradores que as integram. Decorrente disto 
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a gestão de pessoas vem se tornando, cada vez mais, uma área estratégica, que 

precisa inovar para atrair e reter pessoas que possam agregar conhecimento e 

criatividade ás organizações, desenvolvendo nesse sentido, um Recursos Humanos 

competitivo. 

A gestão de pessoas encontra-se a frente de novos paradigmas, que até um 

passado recente não poderiam imaginar que existissem. Com um contínuo processo 

de mudanças e modernização, a gestão de pessoas vem exigindo das empresas 

agilidade, qualidade e redução dos custos. 

Assim, a gestão estratégica é a junção de práticas e objetivos definidos pelos 

gestores da organização, levando em consideração os ambientes interno e externo. 

A empresa ao optar por gerir estrategicamente seus recursos humanos, o faz com o 

objetivo de gerar resultados positivos e agregar valor à empresa, seus processos, 

produtos e serviços. 

A Faculdade La Salle é originada da Faculdade de Lucas do Rio Verde, mantida 

da União das Escolas Superiores – UNIVERDE, criada em 1999 com o intuito de 

manter Instituições de Educação Superior no município, promover o desenvolvimento 

integral da pessoa fornecendo continuidade dos estudos, aos estudantes concluintes 

do Ensino Médio em Lucas do Rio Verde. 

Diante desse cenário, o presente artigo possui como questão problemática: O 

departamento de Recursos Humanos da empresa La Salle pode ser considerado 

estratégico de acordo com a proposta de Smilansky? Assim, o objetivo geral consiste 

em identificar se o departamento de Recursos humanos da empresa La Salle pode 

ser considerado estratégico de acordo com a proposta de Smilansky. 

Como objetivos específicos, buscou-se: a) conhecer o funcionamento do 

departamento de Recursos Humanos da empresa La Salle utilizando o modelo de 

autoanalise de Smilansky; b) aplicar o modelo de autoanálise de Smilansky para 

identificar se o departamento de Recursos humanos da empresa La Salle pode ser 

considerado estratégico. 

Justifica-se o interesse em aplicar o estudo devido ao departamento seguir as 

instruções de uma Mantenedora. Esse fator gerou grande interesse e curiosidade, 

atraindo a atenção em buscar mais respostas sobre o correto funcionamento e eficácia 
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do departamento de RH na organização perante mantenedora. Mediante a isto se deu 

a escolha do tema, e a busca em compreender a real importância do setor nas 

organizações e como este atua para que os resultados esperados sejam lançados, 

além disso, busca-se obter conhecimento da área para realização pessoal e 

profissional já que é um assunto de importância no mercado de trabalho. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Gestão de Pessoas 

 

O início da gestão de pessoas acompanha a evolução socioeconômica mundial 

e está relacionada à evolução da Administração. Sua origem está ligada à história da 

moderna Administração, que surgiu no início do século XX.  

A Gestão de pessoas tem como objetivo ajudar o administrador a realizar as 

quatro funções que constituem o processo administrativo, bem como Planejar, 

Organizar, Dirigir e Controlar a fim de sustentar o organismo da empresa.  

De acordo com Chiavenato (2004, p. 6) o que chamamos de Gestão de 

Pessoas pode ser conceituado da seguinte forma:  

 

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que 
predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois 
depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada 
organização, da estrutura organizacional adotada, das características 
do contexto ambiental, do negócio da organização, da tecnologia 
utilizada, dos processos internos e de uma infinidade de outras 
variáveis importantes. 

 

As pessoas dependem do trabalho como meio de subsistência, e por outro lado, 

as organizações precisam das pessoas para o desenvolvimento de suas atividades. 

A alta qualidade da gestão de pessoas pode fornecer às empresas uma fonte 

de vantagem competitiva que é difícil para os concorrentes imitarem. É importante 

lembrar que a gestão de pessoas visa à valorização dos profissionais e do ser 

humano, diferentemente do setor de Recursos Humanos que visava à técnica e o 

mecanicismo do profissional.  
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Fica nítido que a área de Gestão de Pessoas de uma empresa pode contribuir 

muito para o crescimento e desenvolvimento da organização, fazendo a gestão 

adequada do capital humano da empresa e alinhando suas atividades com os 

objetivos estratégicos da corporação, a fim de maximizar resultados para a empresa 

através do desenvolvimento de suas atividades.   

 

2.2 Gestão Estratégica de Pessoas 

 

As mudanças dentro das organizações foram impulsionadas pelas 

transformações ocorridas no ambiente em que elas estão inseridas, os gestores se 

viram obrigados a aderir às mudanças e adotar novas práticas de gestão, gerenciar 

pessoas é um desafio constante, exige habilidade e competência. 

A perspectiva estratégica dos recursos humanos teve início em meados da 

década de 80 evidenciando o papel do RH no planejamento estratégico 

organizacional, dando ênfase originalmente ao alinhamento, tanto com a gestão de 

pessoas e a estratégia global da empresa quanto, entre as estratégias, práticas e 

políticas de RH (ALBUQUERQUE, 1987; ULRICH, 1998). 

Uma administração de recursos humanos deve estar presente na realidade 

estratégica das organizações a fim de se tornar eficiente e também podendo 

caracterizar como um grande diferencial competitivo para a empresa, como afirma 

Becker, Huselid e Ulrich (2001, p. 19): 

 

Aprender a atuar como parceiro estratégico não é apenas um meio 
para que os profissionais de RH justifiquem sua existência ou 
defendam suas funções. Também tem implicações para sua própria 
sobrevivência e para a sobrevivência da empresa como um todo. Se 
a função RH for incapaz de demonstrar que agrega valor, ela corre o 
risco de ser terceirizada. Só por si, isso não é necessariamente ruim: 
a terceirização de funções ineficientes é capaz de efetivamente 
melhorar o resultado final da empresa. Contudo, também pode 
significar o desperdício de potenciais imprescindíveis. Com a 
preocupação correta e boas ferramentas de mensuração, a arquitetura 
de RH pode significar a diferença entre uma empresa que apenas 
acompanha a concorrência e outra que dispara na dianteira. 
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Fica claro que a área de Gestão de Pessoas de uma organização pode 

contribuir muito para o desenvolvimento e crescimento da empresa. 

A Gestão Estratégica de pessoas é essencial para se viabilizar a estratégia de 

qualquer organização, é o gerenciamento de todos os recursos de uma organização 

para alcançar objetivos e metas, representa uma maneira de gerir toda uma empresa 

com foco em planos estratégicos que passam por toda estrutura organizacional o 

mesmo deverá estar em constantemente adaptação. 

A estratégia, portanto, baseia-se na composição de ações que os 

gerentes/administradores utilizam para atrair clientes, fidelizar colaboradores e 

alcançar o desempenho organizacional ao nível de competitividade (HANASHIRO; 

TEIXEIRA; ZACCARELLI, 2008). 

Mascarenhas (2008) define Gestão Estratégica de Pessoas como, toda e 

qualquer mobilização, orientação, direcionamento e administração do fator humano 

ao elaborar uma estratégia para a organização que envolva o setor de Recursos 

Humanos e garanta que todos na organização tenham percepção das estratégias e 

percorram junto à empresa.  

Planejamento Estratégico é um instrumento que estimula os administradores a 

pensar em termos do que é importante ou relativamente importante, e também a se 

concentrar sobre assuntos de relevância. 

Para Kotler (1992, p. 63) Planejamento Estratégico é definido como o processo 

gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e 

recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. O objetivo do 

planejamento estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa 

de modo que gere lucros e crescimento suficiente. 

 O processo de planejamento estratégico é uma maneira de formalizar a 

definição das estratégias, envolvendo toda a empresa no processo. O processo é uma 

oportunidade da empresa de fazer uma análise detalhada da organização e do 

mercado, incluindo seus concorrentes. 

Desenvolver pessoas na área da Gestão Estratégica de Pessoas não tenciona 

apenas o aprimoramento de novas habilidades e competências, mas, sim, o 

aperfeiçoamento da capacidade e da vontade de se integrar, criar e inovar. Do mesmo 
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modo, as organizações que de maneira rápida procuram desenvolver seus 

colaboradores serão capazes de sobreviver neste momento de intensas mudanças e 

readaptações. Logo o papel desempenhado pela Administração de Recursos 

Humanos na realidade estratégica nas organizações é extremamente importante. 

 

2.3 Modelo de Autoanálise de Smilansky 

 

Smilansky na década de 1980 defendia que muitos departamentos de pessoal 

buscavam novas ideias sobre desenvolver uma abordagem melhor de gestão de 

recursos humanos, nos últimos anos o foco tem sido para as melhorias nas estratégias 

por estes departamentos com objetivo de justificar uma contribuição direta ao acesso 

aos objetivos estratégicos do negócio. Com o cenário de alta competividade do 

mercado, tonar-se necessário a redução de custos e despesas, como redução de mão 

de obra e de materiais, aumentando assim a eficiência e a produtividade (apud 

KISHORE, 2004, p. 7). 

A partir de um levantamento com profissionais de recursos humanos Smilansky 

desenvolveu um questionário para a autoavaliação da empresa o qual foi dividido em 

cinco grupos, de acordo com o quadro 1.  
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QUADRO 1 – Instrumento para Autoavaliação 

Fonte: Smilansky; et al (apud KISHORE, 2004, p. 7). 
 

Smilansky descreve a relação entre os cinco grupos de “natureza integrada dos 

serviços de recursos humanos”. O grupo A representa um papel de melhor 

importância sobre os demais grupos que são apresentados em posição de mesmo 

valor e funcionariam como canais para atingir o objetivo estratégico representado por 

A. 

Foi percebida pelo autor, a dificuldade em que os departamentos de recursos 

humanos enfrentavam para solucionar problemas, e notou-se a necessidade de se 

estabelecer estratégias para chegar a essas soluções, desenvolvendo então este 

modelo de autoanalise que proporcionava a identificação através dos resultados 

obtidos pela pesquisa se o departamento de recursos humanos está sendo estratégico 

na estruturação de cada departamento na organização. Por intermédio deste método 

de pesquisa será possível detectar onde se encontram os maiores problemas, e com 

ele será possível encontrar os caminhos para solução dos mesmos. 

 

3 METODOLOGIA 
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Para obter os resultados e desenvolver respostas acerca da problematização 

apresentada neste trabalho utilizamos o método indutivo, é um método responsável 

pela generalização, isto é, parte- se de algo particular para uma questão mais ampla, 

com objetivo de chegar a conclusões mais amplas. 

A pesquisa foi qualitativa, onde houve coleta de informações para serem 

descritas e analisadas servindo de base assim para um raciocínio concludente. 

Segundo Bogdan e Biklen (1982, p.13):  

 

A pesquisa qualitativa ou naturalística envolve a obtenção de dados 
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 
em retratar a perspectiva dos participantes.  

 

Como método de pesquisa estudo de caso, pois pretende verificar se o 

Departamento de Recursos Humanos da empresa Faculdade La Salle pode ser 

estratégico conforme o Modelo de Autoanálise de Smilansky.   

A pesquisa foi do tipo descritiva, pois descreveu os resultados de forma 

analítica. Segundo Gil (1999), este tipo de pesquisa tem como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 

classificados sob este título e uma de suas características mais significativas aparece 

na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.  Os sujeitos da pesquisa 

foram os colaboradores da empresa Faculdade La Salle, que atuam nos setores de 

RH, ACM, GPSAT, SAA, CAA, NTI, Infraestrutura, Biblioteca, Financeiro e 

Laboratório, totalizando 26 participantes. 

Através do instrumento de coleta de dados foram respondidos por 26 

colaboradores, sendo 15 homens, 11 mulheres, deste total de respondentes 14 

pessoas estão solteiras, 4 estão casadas, 7 pessoas estão em união estável e 1 

pessoa está divorciado. A faixa etária dos respondentes possui 1 pessoa menor de 18 

anos, 11 pessoas entre 18 a 25 anos, 11 pessoas entre 26 a 33 anos e 3 pessoas 

entre 34 a 41. O tempo de trabalho na empresa destes participantes possui 7 pessoas 

com menos de um ano, 15 pessoas entre 1 a 3 anos, 3 pessoas entre 4 a 6 anos e 1 

pessoa com mais de 10 anos de trabalho na empresa. Estão distribuídos entre os 
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departamentos da empresa, 1 pessoa no financeiro, 3 pessoas no recurso humano, 2 

pessoas no NTI, 3 pessoas no ACM, 2 pessoas na infraestrutura, 3 pessoas no CAA, 

5 pessoas no SAA, 3 pessoas na biblioteca, 2 pessoas no laboratório e 2 pessoas no 

GPSATI. 

Para efetivação da pesquisa foram coletados dados por meio de entrevista 

semiestruturada com a Coordenadora de Recursos Humanos. 

A partir do levantamento com profissionais de recursos humanos, 

fundamentado no Modelo de Autoanálise de Smilansky, proporcionou aos 

profissionais envolvidos na pesquisa a expressão de suas opiniões. 

Para a análise de dados foi utilizado como base o modelo proposto por 

Smilansky. A interpretação dos resultados considerou o embasamento teórico 

utilizado. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Conhecer o Funcionamento do Departamento de Recursos Humanos da Empresa 

Faculdade La Salle Utilizando o Modelo de Autoanalise de Smilansky 

 

Para responder a esse objetivo específico utilizou de entrevista com a 

responsável pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa Faculdade La 

Salle e também do modelo de autoanálise de Smilansky.  

De acordo com a respondente, o setor RH é composto por três colaboradores, 

a coordenadora de Recursos Humanos e mais dois assistentes de Recursos 

Humanos. O departamento possui vínculo com a Mantenedora, ou seja, a empresa é 

a mantida e suas funções e autonomias do são liberadas parcialmente, onde a mesma 

precisa responder folha de pagamento, férias, rescisões, cartão ponto.  

 

4.2 Aplicar o Modelo de Autoanálise de Smilansky Para Identificar de o Departamento 

de Recursos Humanos da Empresa La Salle Pode Ser Considerado Estratégico 
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A amostra, abrangendo os 26 respondentes, foi composta predominantemente 

por colaboradores do SAA (15%), do sexo masculino (58%), idade até 33 anos (84%), 

solteiros (54%) e com tempo de trabalho de até 3 anos na organização (58%). 

O resultado da pesquisa é apresentado no quadro 2. 

 

QUADRO 2 – Resultado da Pesquisa 

Questões Ex. Bom M. Bom Bom Razoável Fraco 

1 O Departamento de Recursos 
Humanos da Empresa Contribui para 
a realização da estratégia geral da 
empresa, fornecendo informações e 
aconselhamento especializado e 
geral. 

10 6 8  2 

2. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa procura 
desenvolver e manter uma estratégia 
apropriada de gestão de pessoas e 
que forneça apoio efetivo à estratégia 
geral da organização. 

10 7 7 2  

3. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa permite a 
criação de uma estrutura 
organizacional e de processos de 
trabalho e que maximizem o 
desempenho das pessoas no 
trabalho. 

6 11 6 2  

4. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa visa facilitar o 
desenvolvimento dos valores e 
crenças organizacionais, bem como 
da cultura organizacional necessária 
para dar suporte à estratégia. 

14 6 5  1 

5. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa facilita as 
relações com agentes externos 
(consumidores, autoridades, 
instituições educacionais etc.). 

4 11 8 3  

6. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa desenvolve e 
mantem o planejamento da orça de 
trabalho em níveis que forneçam 
suporte as necessidades atuais e 
futuras da organização. 

4 11 8 3  

7. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa realiza 
recrutamento e seleção de pessoas 
para a organização. 

13 11 2   
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8. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa aperfeiçoa a 
alocação de pessoas dentro da 
organização. 

5 9 9 3  

9. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa procura 
identificar o potencial individual para 
atender necessidades futuras da 
organização. 

5 11 6 2 2 

10. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa dispensa 
pessoas (aposentadorias, 
redundância etc.). 

2 4 7 4 6 

11. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa realiza 
admissão de pessoal temporário e não 
essencial. 

2 4 6 6 8 

12. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa estabelece e 
mantem o desempenho gerencial. 

7 10 8 1  

13. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa busca 
estabelecer oportunidades para 
melhorar a capacidade individual (p. 
ex. Treinamento). 

10 7 6 3  

14. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa promove 
processos de desenvolvimento 
individual de longo prazo. 

6 10 5 5  

15. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa busca facilitar o 
desenvolvimento de processos de 
trabalho em equipe. 

6 11 7 1 1 

16. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa desenvolve e 
mantem uma estratégia de 
remuneração. 

5 7 10 2 2 

17. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa estabelece e 
mantem critérios que garantam níveis 
apropriados de recompensa. 

4 4 16 1 2 

18. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa Implanta e 
mante processos que definam de 
modo adequado os termos e 
condições de emprego. 

6 7 10 3  

19. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa faz a efetuação 
do pagamento dos empregados 

17 6 2  1 
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20.  O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa efetua o 
pagamento de benefícios e de outras 
formas de remuneração. 

11 6 5 3  

21. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa busca 
desenvolver e manter o 
comprometimento e o engajamento 
dos empregados em momentos de 
mudança. 

6 9 8 3  

22. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa procura 
promover uma comunicação eficaz 
dentro da organização. 

6 12 5 2 1 

23. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa prove 
aconselhamento e bem-estar que 
beneficiem mutuamente indivíduo e 
organização. 

6 10 7 3  

24. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa garante o 
cumprimento da legislação trabalhista 
e das políticas internas de gestão de 
pessoas. 

14 6 5 1  

25. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa fornece meios 
e instrumentos para lidar com 
reivindicações e disciplina 

7 8 8 3  

26. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa consulta e 
negocia com os empregados e seus 
representantes de modo a facilitar a 
realização dos objetivos da 
organização. 

7 11 6 2  

27. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa Promove e 
garante a igualdade de oportunidades. 

6 9 6 3 2 

28. O Departamento de Recursos 
Humanos da empresa estabelece e 
mantem processos para assegurar 
saúde e segurança no trabalho. 

15 7 4   

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Como demonstrado no quadro, na questão 1, 11 participantes dos 26 

entrevistados apontam que o departamento de recursos humanos da empresa possui 

uma contribuição excepcionalmente boa para realização da estratégia geral da 

empresa, fornecendo informações e aconselhamento especializado e geral, 6 como 
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sendo muito bom, 8 bom e 2 participantes apontaram como sendo fraco. O RH 

estratégico garante o alinhamento organizacional. Ou seja, que cada pessoa saiba o 

que se espera dela e que esteja engajada nisso, consciente de como pode contribuir 

para o atingimento dos objetivos da empresa, individualmente e em equipe. 

Grande parte dos entrevistados destaca que o Departamento de Recursos 

Humanos da empresa procura desenvolver e manter uma estratégia apropriada de 

gestão de pessoas e que forneça apoio efetivo a estratégia geral da organização, 7 

participantes consideram como sendo muito bom, 7 bom e 2 razoável. Quando o 

Recursos Humanos tem ciência de cada processo operacional e cada objetivo traçado 

dentro da companhia, essa área consegue agir ativamente, e não somente ao ser 

solicitado. 

Na quarta questão, 11 participantes apontam como sendo excepcionalmente 

bom o desenvolvimento dos valores e crenças organizacionais, bem como da cultura 

organizacional necessária para dar suporte à estratégia, 6 participantes apontam 

como sendo muito bom, 5 bom e 1 como fraco. O RH estratégico deve não apenas 

conhecer a cultura da organização, mas gerenciá-la, sendo responsável por modelar 

a cultura da empresa, adequando-a às necessidades do negócio. Saber quais são as 

metas e objetivos, as dificuldades enfrentadas e entender o modelo de negócio da 

companhia também fazem parte das obrigações de um RH que gerencia (e avança) 

de forma estratégica. 

Deste modo, o departamento de Recursos Humanos da Empresa Faculdade 

La Salle pode ser considerado estratégico de acordo com a Proposta de Smilansky, 

pois está desenvolvendo de maneira inicial os pontos chave para alcançar o sucesso 

da organização. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos com o estudo indicam que o departamento de Recursos 

Humanos da Empresa Faculdade La Salle é considerado estratégico de acordo com 

a proposta de Smilansky, o objetivo consiste em identificar a contribuição na área 

estratégica.  
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Buscou-se com este estudo a identificação de problemas e a busca por 

soluções para as ações da área de Recursos Humanos, compreender a real 

importância do setor na organização, onde houve o conhecimento das atividades 

desenvolvidas e de que forma elas poderiam ser melhoradas   

Tal área deve estar também atrelada aos rumos estratégicos da organização 

para que os esforços e investimentos possam convergir nos melhores resultados 

possíveis, fazendo com que a empresa alcance um diferencial competitivo, que 

permita a empresa ser um bom local de trabalho para os colaboradores, além de 

eficiente e eficaz no desempenho de suas atividades. A estratégia da empresa pode 

ser muito mais enriquecida se toda a organização contribuir para construção do que 

se isso ficasse a cargo apenas de um restrito grupo de pessoas. 

Vale ressaltar que, para ser eficaz, não basta que a área de RH passe do 

operacional para o estratégico. Isso é um primeiro passo que precisa ser 

complementado pela compreensão que o profissional dessa área precisa ter de que 

tudo aquilo que oferece aos empregados, a imagem que a área desfruta internamente 

na organização e as ações específicas que empreende acabam por afetar todo o 

comportamento da organização.  

Como forma de contribuição, do ponto de vista acadêmico, espera-se que a 

presente pesquisa abra campo para outros estudos nos quais se procure desenvolver 

o conhecimento teórico sobre a área de RH, especialmente estudos voltados para a 

área do RH Estratégico. Do ponto de vista das organizações, espera-se que os 

resultados da pesquisa ofereçam contribuições àqueles que atuam nas áreas de RH, 

à medida que são apontadas, em cada dimensão do estudo, as ações que precisam 

ser melhor trabalhadas. 
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