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PREFÁCIO 
 
 
 

Imersos num ambiente de altíssima complexidade, 
experimentamos nesta segunda década do século XXI, a sensação de 
perplexidade, diante da velocidade das mudanças comportamentais e 
tecnológicas. Temos vivenciado as consequências da chamada 
modernidade líquida que, além da sensação de que o tempo passa mais 
rapidamente, tem impactado todos os tipos de relacionamentos, sejam 
sociais ou econômicos, tornando-os mais frágeis e menos duradouros. 
As “certezas”, que satisfaziam gerações passadas, não conseguem 
trazer soluções aos problemas que ora se apresentam. 

Os impactos deste ambiente se fazem presentes em todos os 
campos profissionais e não poderia ser diferente no âmbito da 
Administração. O cenário tem exigido das Organizações cada vez mais 
competência para uma atuação sustentável, socialmente responsável, 
eficaz e altamente adaptável a uma Sociedade que, se por um lado 
busca satisfação, por outro, almeja por equanimidade. 

Neste contexto temporal, agravado pelas incertezas trazidas por 
aquela que, possivelmente, será lembrada como um “divisor de águas” 
na história da civilização, a pandemia da COVID-19, somos 
contemplados com a obra OS NOVOS DESAFIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO: CONTEXTOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS 
PARA O SÉCULO 21. 

Organizado pelos experientes administradores, docentes e 
autores, Vinicius Oliveira Seabra Guimarães, Márcia Helena de Castro  
e Alencar Gonçalves de Oliveira, este livro é constituído por artigos 
produzidos por acadêmicos e docentes dedicados ao estudo da 
Administração. A obra trata de temáticas variadas, desde Mudança 
Organizacional, Gestão de Pessoas e Comportamento do 
Consumidor, passa pela Contabilidade e Direito Administrativo, e vai 
até a exploração de temas mais específicos como a questão dos 
Microempreendedores Individuais e a Administração enquanto 
atividade profissional e seu ensino. Constitui-se, portanto, como uma 
obra eclética e multifacetada. 
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No entanto, em se tratando de um conjunto de artigos, faz-se 
necessário esclarecer que, longe de ser uma colcha de retalhos 
temáticos da Administração, a leitura deste livro sugere a percepção 
de um fio condutor que permeia todos os capítulos. Tal fio condutor 
é a reflexão acerca da constante que parece representar o espírito deste 
século até o momento: a mudança. Assim, a leitura de cada capítulo 
contribuirá, ao seu modo, para a reflexão sobre como cada uma das 
diversas áreas da Administração abordadas pode se aprimorar no 
sentido de tornar as Organizações e as pessoas melhor preparadas para 
o exercício de suas atividades, imersas na intensidade e na velocidade 
das mudanças deste tempo. 

Enquanto obra, tem potencial inequívoco para contribuir para o 
enriquecimento do estudo e ensino da Administração no que tange 
aos seus aspectos teóricos e práticos. Sua leitura, portanto, será 
proveitosa tanto por parte de acadêmicos ou docentes da 
Administração, como por gestores e empreendedores, sobretudo os 
de Organizações de pequeno e médio porte.  

 
 

Welton Lourenço Calháo de Jesus 
Administrador e Docente do Instituto Federal Goiano 
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Capítulo 1 

GESTÃO DA MUDANÇA COMO FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA NUM CENÁRIO DE 

INCERTEZAS 

Alencar Gonçalves de Oliveira1 

Introdução 

Com os desafios que as empresas têm enfrentado na 
atualidade vê-se o surgimento da necessidade em investir e apostar 
não somente no capital humano, mas principalmente no que se 
refere à mudança de uma cultura organizacional de qualidade, 
contribuindo, estrategicamente, na gestão e formação de equipes 
de alto desempenho, alinhados à missão e visão das Organizações, 
de forma a alcançar tanto os objetivos empresariais quanto os 
objetivos pessoais. 

Administrar empresas não é uma atividade para qualquer um, 
pois essa função exige tais predicados para conseguir lidar com as 
funcionalidades no processo de gestão da empresa, tais como 
alcançar objetivos, crescer e se consolidar. Por isso, pode-se dizer 
que as competências e habilidades de um gestor, um ambiente de 
qualidade, pessoas com valores éticos e morais assim como uma 
cultura organizacional fundamentada no DNA de uma empresa é 
algo que baliza as ações dos processos organizacionais na busca do 
sucesso empresarial. 

1 Graduado Publicidade e Propaganda (ARAGUAIA), Pós-Graduado em Gestão 
Estratégica de Negócios (FAIP). Mestrando em Negócios Internacionais (MUST 
University). Atualmente é professor na UNIP e Diretor do Instituto 360° Educacional. 
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Gestão de Mudanças: uma quebra de paradigmas 
 
Hoje em dia, para ter destaque empresarial - para quaisquer 

desafios que possam surgir - as empresas precisam se reinventar, 
ressignificar e apostar mais nas pessoas, nas suas equipes, investir em 
tecnologia e inovação e, principalmente, preocupar-se em criar um 
ambiente organizacional, de forma a motivá-los para que possam 
alcançar tanto os objetivos da Organização quanto os objetivos 
pessoais. Aqueles que pensam somente em obter lucro e produtividade, 
sem políticas e práticas que privilegiem os recursos humanos e estrutura 
organizacional de qualidade, aliada à uma política de gestão de 
mudanças estratégicas certamente não terão bons resultados.  

É natural que diante da mudança, as pessoas desenvolvem 
resistências, não porque não querem mudar, mas porque acreditam 
em seus paradigmas e não veem nas lideranças novas os caminhos 
que abram as portas de um fazer administrativo diferente para 
chegar ao futuro.  

Cabe à liderança mostrar um caminho seguro para o futuro. 
Será que a forma mais tranquila de respondermos aos desafios do 
futuro é “fazermos como sempre fizemos”? Ou será que as 
mudanças exigem que tenhamos novas posturas em relação aos 
nossos ambientes de trabalho? O futuro não é uma reprodução do 
passado e as Organizações devem estar atentas para novas regras e 
regulamentos que nos permitam romper as fronteiras do nosso 
conhecimento administrativo. Aquilo que não combina com a 
minha visão padronizada do trabalho, talvez possa ser a solução 
para os problemas que eu enfrento, mostrando- -se como o 
procedimento operacional padrão a ser usado no futuro próximo. 

Mudança sem dúvida é a palavra de ordem e que dita não 
somente o cenário mundial social, mas também toda cadeia 
produtiva empresarial, organizacional nos seus nortes estratégicos, 
táticos e operacional.  

Segundo Alves (2015, s.p.), “implementar mudanças estruturais 
estratégicas, operacionais ou táticas numa empresa está longe de ser 
tarefa simples. Requer acompanhamento constante e transparência na 
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condução do processo, para que todos envolvidos sejam capazes de 
compreender e se engajar”. 

O grande desafio não somente das Organizações, mas de uma 
cultura organizacional balizada para todos, país, sociedade, comunidade, 
empresas, o que estamos vivenciando é um aprendizado, ou melhor 
dizendo, um reaprendizado constante, que faz-se necessário uma 
inclusão de gestão de mudanças de postura, comportamentos e 
organização. Sim, estamos num novo processo de conhecimento, 
rupturas, quebras de paradigmas, ressignificação de mercado. 

 
A mudança sempre esteve presente nos desafios que o gestor enfrenta, mas nas 
últimas décadas houve uma revolução na forma como ela é vista e gerenciada. 
Levadas por esse movimento, muitas organizações se reinventaram para 
aumentar o grau de competividade. Esses esforços formam identificados das 
mais diferentes maneiras: gestão da qualidade total, reengenharia, mudança 
cultural, entre outros. Mas, na maioria dos casos, o objetivo fundamental era o 
mesmo: criar uma organização flexível o bastante para lidar de maneira 
sustentável com um ambiente externo volátil. Nesse contexto, a mudança 
deixou de ser entendida com uma ruptura e algo não natural e começou a ser 
enxergada pelos gestores com uma característica permanente e inerente à gestão 
(ALVES, LINS, 2015, s. p.). 

 

A questão maior dentro das Organizações é ter um 
entendimento coeso de que a mudança sempre esteve presente nas 
nossas vidas, seja pessoal, sejam num contexto empresarial.   

 
Metodologia 

 
O presente estudo tem como Metodologia a pesquisa 

literária/bibliográfica e descritiva, fundamentada em leitura e 
análise de publicações em sites, livros e artigos científicos. A 
proposta é um estudo através de uma revisão de literaturas sobre o 
tema acerca da sua importância, discutindo os desafios e 
oportunidades dentro do processo de gestão num contexto de 
mudanças organizacionais. O trabalho também propõe uma análise 
sobre gerenciamento estratégico, tomada de decisões e questões 
relativas aos desafios das Organizações diante das mudanças 
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sociais, econômicas e tecnológicas nos dias atuais, contribuindo 
para o crescimento da Organização como um todo. 

A proposta desta metodologia nos permitirá um 
desenvolvimento e aprimoramento das nossas habilidades 
acadêmico-científicas, ampliando nossos conhecimentos para que 
nos posicionemos no mercado de trabalho com diferencial 
competitivo, além de contribuir para ampliar a visão sistêmica e 
reflexões de como deve se dar a diversidade nas empresas e qual o 
papel da gestão nesse processo. Dessa forma, o artigo foi 
desenvolvido no sentido de ilustrar o papel estratégico, abordando 
sobre os processos de gerenciamento das questões operacionais e 
estratégicas em Organizações públicas e privadas, bem como 
compreender e analisar a teoria organizacional, o pensamento e o 
gerenciamento estratégico, além de estudar sobre as teorias que 
orientam a tomada de decisões.  
 
A gestão de mudanças nas Organizações  

 
Certo é que a mudança nas Organizações tem figurado como 

um agente transformador e mobilizador na gestão organizacional, 
fazendo com que os gestores aprendam a administrar não somente 
processos e receitas, mas principalmente pessoas de formas 
diversas. O desafio é gigantesco, por ser nossa cultura impelida, 
ainda, por muita discriminação, falta de visão humanizada, falta de 
direitos de igualdade e uma conscientização da sociedade como um 
todo sobre os direitos e as particularidades das pessoas. 

Em um cenário de incertezas e oscilações, a Gestão de 
Mudanças passa a ter um papel estratégico como ferramenta 
indispensável na gestão estratégica empresarial e é inconteste para 
aqueles que lidam com questões como liderança, motivação, 
tomada de decisão e gerenciamento de questões operacionais e 
estratégicas em Organizações privadas e públicas. 

Podemos definir Gestão da Mudança como uma ferramenta 
estratégica com foco no a se preparar, equipar e auxiliar indivíduos 
e Organizações a adotar mudanças com sucesso em direção aos 
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resultados, assim como também, no desenvolvimento gerencial de 
pessoas e processos, buscando uma inclusão de uma cultura 
organizacional balizada nas diretrizes estratégicas da Organização. 

 
A Gestão de Mudanças pode ser definida como a aplicação de um processo 
estruturado e de um conjunto de ferramentas para liderar o lado humano da 
mudança para atingir um resultado de negócio desejado. Ela busca trabalhar 
com todos os níveis e camadas da organização com o objetivo de prepará-los 
para as mudanças em curso, desde o indivíduo até a organização como um 
todo, passando pelas equipes, gestores e alta diretoria. É uma abordagem única 
que frequentemente não é aplicada de maneira adequada no ambiente 
empresarial, que muitas vezes enxerga a gestão de mudanças como um 
sinônimo para a gestão de projetos ou gestão de pessoas. No entanto, se a 
organização quer mudanças que realmente tenham retorno sobre o 
investimento, não podem ignorar a transição dos indivíduos através dessas 
transformações (PROSCI, 2019, s.p.). 

 

O grande desafio não somente das Organizações, mas de uma 
cultura organizacional balizada para todos, país, sociedade, 
comunidade, empresas, o que estamos vivenciando é um aprendizado. 
Sim, estamos aprendendo a respeitar e aceitar as diferenças.  

 
Desde quando é criada, uma organização passa por mudanças que servem para 
ajustar o bom funcionamento do sistema. Estas transformações podem ser 
tanto no aprimoramento dos equipamentos e máquinas, adoção de novas 
tecnologias ou no comportamento dos colaboradores. Essa constante 
adaptação das organizações contemporâneas é um processo natural e 
fundamental para que os ajustes possam ser feitos e sempre haja o alcance das 
metas. A partir do momento em que se é identificado pontos que não resultam 
tão positivamente, é preciso verificar e aplicar a gestão da mudança com 
objetivo de melhorar a sua eficácia (MUNDO CARREIRA, 2014, s.p.).  

 
Infelizmente, não temos números relevantes e que nos faz 

orgulhar, são estatísticas que ainda permeiam a realidade do nosso país 
tratando-se do comportamento empresarial, que sempre foi conhecido 
pela sua riqueza de diferenças, falta de visão estratégica, falta de 
planejamento, imediatismo e uma cultura amadora para os negócios. 
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Papel estratégico da gestão no cenário de mudanças 
organizacionais 

 
Ao longo do tempo as Organizações vêm se adequando às 

novas demandas do contexto no qual estão inseridas e desta forma, 
na atualidade uma nova pauta vem obtendo maior atenção de 
gestores e Organizações: o tema da gestão de mudanças. Este tema 
vem demandado novas políticas nas áreas de gestão estratégica, de 
pessoas e de tomada de decisões, especialmente, e as Organizações 
brasileiras vem implementando programas e ações visando se 
adequar a esta nova realidade que ainda apresenta tantos desafios e 
oportunidades aos gestores e equipes. 

 
Em um mundo corporativo, cada vez mais dinâmico e competitivo, as 
empresas precisam encontrar soluções que agreguem valores e façam com que 
elas se tornem mais sólidas perante à mudanças e inovações. É indispensável 
que a gestão empresarial seja assertiva e sustente o negócio. Nesse cenário, a 
gestão da mudança tem ganhado cada vez mais destaque. Trata-se de uma 
ferramenta que auxilia a gestão estratégica empresarial difícil tarefa de 
implementar alterações estruturais, estratégias operacionais ou táticas para 
obter as transformações necessárias ao crescimento da companhia, ao mesmo 
tempo em que considera os interesses de seus stakeholders (IBC, 2018, s.p.). 

 

Num mundo tão globalizado, onde pessoas sempre serão mais 
importantes dentro de uma narrativa empresarial, o papel da gestão 
frente às Organizações na gestão de mudança são extremamente 
valiosas ao se tratar de negócios. Independentemente do momento, 
da situação ou do cenário, implementar mudanças não é tarefa 
simples. Sim, é necessário, se faz importante como ferramenta de 
gestão porque envolve uma vasta estrutura de processos, pessoas, 
técnicas, tomada de decisões e planejamento. 

Segundo o IBC (2018), para que a gestão de mudanças seja 
bem-sucedida, deve ter como base um mapeamento adequado de 
todos os procedimentos utilizados atualmente na empresa, dentre 
os quais, a sua cultura, liderança e capital humano. Essa análise deve 
contemplar o ambiente empresarial em geral, a mentalidade dos 
colaboradores e identificar as influências nas tomadas de decisões. 
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É verdade que parte da gestão de mudança organizacional se 
trata de uma mudança de comportamento gerencial e de visão de 
futuro por parte dos gestores. Mas não é apenas sobre mudar postura, 
mas principalmente, mentalidade, visão. Ela só irá acontecer como 
prática estratégica, a partir do momento que os gestores olharem além 
disso, ou seja, só acontecerá efetivamente quando todos acreditam, de 
fato, que pessoas e Organizações com experiências diferentes podem 
contribuir de forma significativa para o alcance de resultados, 
independentemente, do tamanho do negócio. 

Todavia, toda empresa tem um papel social importante, não é 
mesmo? Ou pelo menos deveria ter.  Em uma sociedade com 
tamanha multiplicidade cultural, é importante que as Organizações 
desenvolvam uma postura madura para encarar as incertezas. A 
gestão da mudança no ambiente de trabalho é um fator que merece 
bastante atenção e que pode gerar uma série benefícios, se você 
desenvolver uma boa abordagem da questão. 
 
Papel dos gestores na gestão de mudanças organizacionais 

 
Toda e qualquer mudança organizacional necessita de uma 

gestão, desde as pequenas transformações até as mais complexas. 
Depois que a necessidade é identificada e a mudança é proposta e 
implantada, é preciso que todos da Organização estejam engajados 
para alcançar os objetivos propostos. 

É necessário que o processo de mudança tenha um 
acompanhamento e monitoramento através da gestão para verificar 
se o que foi proposto está sendo, de fato, cumprido e que haja uma 
continuidade nos novos procedimentos e comportamentos 
adquiridos. 

 
A mudança nos traz o desafio de passarmos de algo conhecido para algo 
desconhecido, de algo que estamos adaptados para algo que ainda não estamos 
adaptados, de algo cujo risco é conhecido e aferido com relativa precisão para 
algo cujo risco é desconhecido e mais difícil de calcular. 
Porém, só há uma efetiva mudança de ação quando há uma mudança da 
percepção. Não existe realidade, existe percepção. A transformação 
organizacional segue ao ritmo da evolução tecnológica, então, a transformação 
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pessoal precisa acompanhar essa evolução, é um processo educacional. O 
mercado exige novas habilidades e competências dos profissionais de todas as 
áreas (PAIVA, 2016, s.p.). 

 

O principal responsável por auxiliar na gestão de mudanças 
organizacionais são os líderes.  Na gestão, além do líder ter que 
conhecer os processos que mantém o sistema de pessoas e 
tecnologias funcionando, englobando o planejamento, orçamento, 
organização, controle e solução de problemas, deve também 
visualizar o futuro, ter uma comunicação direta com seus 
subordinados, inspirar confiança, buscar o maior número de 
adesão dos funcionários por meio da influência, construir 
relacionamentos de confiança. 

O papel do líder será de conduzir as transformações, guiando 
seus subordinados, sempre enxergando no caminho oportunidades ao 
qual irá levá-los em direção aos objetivos propostos. As pessoas são 
os pilares que sustentam as Organizações. Sem seus esforços e sua 
adesão, as transformações não ocorrem. O líder deve trazê-las para 
perto dos objetivos organizacionais, alinhar o comportamento, as 
habilidades e atitudes ao novo cenário e fazer com que sintam a 
mudança e, principalmente, queiram fazer parte dela. 

Sabe-se que os investimentos estruturais e tecnológicos 
contribuem para as melhorias de trabalho, porém, isentos de uma boa 
gestão de pessoas, de uma cultura organizacional que valoriza os 
valores e habilidades das pessoas, muito pouco influenciarão os 
resultados em função de uma única verdade: são as pessoas que 
constroem os resultados e não os recursos materiais ou tecnológicos. 

Praticar gestão da mudança em uma empresa é promover 
muito mais que um ambiente produtivo e harmônico, é promover 
eficiência organizacional, visão de futuro empresarial.  
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Considerações finais 
 
O ambiente atual dos negócios tem sido marcado por grandes 

mudanças significativas, seja nas relações de negócios, seja nas 
relações de pessoas. Umas das cinco variáveis dentro do modelo 
competitivo de negócios – o conhecimento – ganha uma grande 
importância e relevância dentro das Organizações. 

A gestão da mudança organizacional é fator preponderante 
para o processo decisório, a inovação, o desenvolvimento e para a 
adaptação e renovação da Organização frente às pressões 
ambientais que encontra. 

A aprendizagem individual e organizacional, que sustenta o 
processo de renovação, é a base da capacidade de se adaptar às 
circunstâncias em constante mudança e de dominá-las; essa 
capacidade é, portanto, a base da estratégia eficaz para um ambiente 
competitivo. 

O mundo em mudança exige que os líderes atualizem 
constantemente suas competências e que se mantenham 
sintonizados com o momento em que vivem. Líderes não nascem 
prontos, são formados no dia a dia da empresa, estampam sua 
marca.  

A velocidade e a incerteza das mudanças no atual mundo dos 
negócios são tais que chegam a impedir que as Organizações 
congelem, ainda que momentaneamente. Esse fato coloca por terra 
toda uma prática fundamentada em abordagens tradicionais de 
gestão, que buscavam criar um oásis de estabilidade em meio às 
mudanças.  

Em suma, a pesquisa desenvolvida mostrou a importância e as 
contribuições da cultura organizacional aliado ao processo de gestão de 
mudanças para o bom desempenho dos trabalhos em uma 
Organização, assim como para a gestão e formação de equipes alinhada 
ao DNA estratégico empresarial. 

Mais do que nunca, as Organizações precisam ressignificar o 
conceito de pensar fora da caixa – o que precisam é viver fora dela, só 
pensar não basta para um mercado que anseia por mudanças não só 



18 

na gestão processo-administrativa, mas principalmente, no 
comportamento organizacional. A questão mais que nunca é aprender 
a viver em mudança em vez de conviver com a mudança. 
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Introdução  

 
A saúde é um componente vital na qualidade de vida do ser 

humano, sendo uma necessidade básica e um direito social em que 
todo cidadão tem a ser segurado pelo exercício e prática de direito 
a saúde amparada por lei. No Brasil, alicerçado após decreto da 
Constituição Federal de 1988, Artigo 196, também conhecida 
como “Lei Inorgânica”.  

A área da saúde envolve uma extensa gama de conhecimentos 
e a aplicação e utilização de todo esse leque de informações 
disponíveis envolvem diversas áreas do conhecimento incluindo a 
tecnologia adequando as necessidades da sociedade e abrangendo 
promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnósticos, 
tratamento e reabilitação de doenças.   

As Organizações vêm em busca de novos recursos e saberes 
gerenciais que possibilitem respostas rápidas, eficazes e eficientes 
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às demandas sociais.  Segundo Kilimnink (2000, p. 327) as 
empresas estão aplicando procedimentos em gestão empresarial, 
voltados para competências gerenciais, capazes de potencializar os 
resultados organizacionais agregando valor ao trabalho realizado e 
consequentemente, aos produtos e serviços. 

É cada vez mais evidente a relação entre profissionais 
formados em carreiras administrativas e sua atuação na área de 
saúde, realizando atividades relativas à finanças, administração de 
pessoal, recursos humanos, administração de materiais, entre 
outras. Assim como, é comum visualizar profissionais graduados 
na área de saúde não atuando diretamente no que tange aos 
cuidados de pacientes / usuários. Assumindo atribuições diversas 
em busca de aperfeiçoamento funcional da Organização. As 
atividades desempenhadas com habilitação específicas seguem 
inalteradas, por sua vez, as atividades indiretamente relacionadas 
com a atividade principal são exercidas muitas vezes por médicos, 
contadores, advogados, economistas, enfermeiros, entre outros. 
Sendo assim, nota-se que muitas empresas decretam falência na 
maioria das vezes em virtude de má gestão, em relação à hospitais 
não é diferente.   

Pra tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, no que 
tange a relevância da capacitação profissional e acadêmica para a 
gestão hospitalar e os impactos no sucesso da instituição, com o 
objetivo de entender a importância dessa capacitação e que de certa 
forma podem vir a contribuir com esses gestores e o sucesso da 
Organização e posteriormente desses profissionais, mais 
especificamente, a gestão hospitalar com profissional capacitado 
com formação acadêmica e capacitado profissionalmente no 
decorrer de sua vida profissional.   

Através dessa pesquisa qualitativa e de natureza aplicada, com 
caráter exploratório, foi observado a seriedade de uma gestão 
qualificada, impactando diretamente nos resultados e sucesso 
desses profissionais diante de suas instituições.  

Observou-se então essa necessidade de uma gestão 
qualificada, que irá impactar diretamente nos resultados da 
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instituição. Busca-se também com essa pesquisa percepções e 
entendimento na área da relevância da capacitação profissional e 
acadêmica para a gestão hospitalar de forma a ampliar 
conhecimentos e gerir para futuros estudiosos, novos materiais e 
atualizados no que tange essa área e sua vital importância para o 
sucesso de uma boa administração com fundamentação teórica.  
 
Contexto hospitalar histórico e atual  

 
Segundo Miquelin (1992) o objetivo do edifício hospitalar era 

mais no sentido de proteção dos que estavam fora do que o 
atendimento para os pacientes que estavam dentro da edificação.   

De acordo com Badalotti e Barbisan (2015, p. 346), o hospital 
é observado como o espaço pleno de simbologia e significado, que 
passa ao longo dos séculos por uma evolução da edificação e do 
sentido, onde inicialmente servia como uma estrutura de separação 
e exclusão e evolutivamente passa a um ambiente de diagnóstico e 
cura. A produção projetual de hospitais apresenta importantes 
exemplos, inclusive de renome internacional, mas os registros e 
documentos bibliográficos, todavia, a partir do momento em que 
o hospital é concebido como um instrumento de cura e a 
distribuição do espaço torna-se um instrumento terapêutico, o 
médico passa a ser o principal responsável pela Organização 
hospitalar.  

Na sociedade atual, o hospital incorpora-se nas condições de 
mercado, por sua vez, acaba sofrendo influências das políticas 
sociais e econômicas. A instituição deve estabelecer sua política 
voltada ao capital humano, bem estar, do funcionário e serviços 
prestados, ou se seu foco será o cumprimento de metas, expõe 
Lacombe e Heilborn (2011). Complementando Banden (1999) 
sustenta que a empresa deve definir qual tipo de liderança espera 
do gestor, pois essa liderança também influencia no andamento da 
equipe e consequentemente na qualidade do serviço.  

Para Fainglus (2001), a gerência desses serviços tem papel 
fundamental, representando o elo entre os objetivos mais amplos 
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do sistema e a prestação de serviços à população. Com isto, se faz 
necessário a profissionalização e capacitação dessa função, 
preparando gerentes e diretores desses hospitais para serem 
articuladores das diferentes tomadas de decisão tanto interno 
(profissional área de saúde e administrativa) e externos 
(comunidade, outras unidades de saúde).  

O mercado tradicional percebe a existência da diminuição das 
margens de lucro, aliadas às crescentes exigências de qualidade por 
parte dos clientes de produtos e serviços, acabam por si criando 
pressões e induzindo a busca por melhor atender.   
 
A importância da capacitação profissional e acadêmica na 
gestão hospitalar  

 
As grandes mudanças nos últimos anos no mercado de 

trabalho veem exigindo cada vez mais do trabalhador. As 
Organizações se transformam ao longo do tempo como as 
mudanças comportamentais em seus consumidores, a rapidez da 
evolução tecnológica, as novas formas de organização, os 
processos ágeis, bem como, novos produtos e serviços 
(CHIAVENATO, 2014, p. 84).  

Por conta destes avanços muitos trabalhadores presentam 
deficiências em competências e habilidades necessárias para 
desempenhar atividades dentro das empresas. Sendo assim, faz-se 
necessário a qualificação do trabalhador no ambiente 
organizacional e uma das formas mais eficientes de obter essa 
melhoria é por meio de treinamento.  

Para Lacombe e Heilborn (2011, p. 379), “as empresas não 
podem escolher se treinam ou não seus empregados, porque as 
pessoas são admitidas com qualificações genéricas e toda empresa 
tem suas peculiaridades”. Dessa forma, as empresas podem 
desenvolver as capacidades e as competências de seus 
colaboradores.   

As empresas têm buscado pessoas alinhadas às novas 
tendências dos mercados e dispostas a se manterem sempre 
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atualizadas e preparadas para oferecer visões estratégicas ao 
negócio. Por isso, o diferencial está na determinação do 
profissional em agregar cada vez mais qualificações e experiências 
ao seu currículo.  

Conforme Momm (2004), o conhecimento torna-se muito 
importante e é considerado um recurso indispensável. Assim como 
o capital e os recursos naturais a mão de obra qualificada também 
deve ser considerada como um recurso econômico básico. A busca 
de qualificação deve ser equilibrada com a oferta de oportunidades 
de cursos de qualificação adequados às necessidades dos 
trabalhadores e de políticas públicas que tenham impactos no 
aumento no número de vagas disponibilizadas pelo mercado, para 
absorver a mão de obra. 

No Brasil, empresas públicas ou privadas ligadas, ligadas a 
área da saúde necessitam de uma gestão de qualidade antenada a 
novidades e necessidades do mercado e da sociedade.  

Para Borba (1991, p. 430) “é preciso desconfiar seriamente da 
capacidade do Administrador que muito trabalha e pouco estuda 
pois, seu trabalho converter-se-á na sua única ciência e esta não o 
orientará no seu trabalho”. Já Malschitzky (2002, p. 33) diz que é 
uma busca constate das Organizações em encontrar e reter talentos. 
No ambiente organizacional é importante que, não só o 
profissional busque o aperfeiçoamento de suas habilidades, mas 
que as empresas despertem para a necessidade de desenvolver as 
aptidões de seus colaboradores.  

Borba (1991) é categórico ao afirmar que é desnecessário que 
o gestor hospitalar tenha graduação em medicina, uma vez que por 
não ter formação curricular para a administração, o hospital corre 
riscos quando não gerido por um especialista em gestão, sendo 
indispensável possuir conhecimentos teórico-práticos de 
Administração. 

Empresas que se orientam por metas a serem atingidas em 
termos de negócio repassam esse mesmo tema para as equipes e 
para os indivíduos. Nessa associação, as competências 
organizacionais começam a ser relacionadas às competências 
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coletivas e individuais. Além da concepção de competência como 
desempenho e resultado, identifica-se enfoques que a sinalizam 
como mobilização de ativos.  Importa, enfim, conhecer como esses 
processos de aprendizagem toma lugar na empresa, tanto na 
dimensão coletiva como individual.  

Comparada a outras Organizações, a gestão de áreas ligadas à 
saúde, e em particular da Organização hospitalar, ganha 
complexidade diferenciada em função das variadas características 
de seus profissionais e de natureza de seu processo de trabalho 
(LAVERDE, 2003).  

É importante ressaltar a Teoria de Fayol, na abordagem 
tradicional da Administração onde é necessário a capacitação 
profissional, caracterizada pela ênfase na estrutura organizacional, 
pela visão do Homem econômico e pela busca da máxima 
eficiência. As competências da empresa, usualmente denominadas 
Core Competency, são as competências essenciais.   

As principais competências gerenciais de um gestor são 
identificadas e avaliadas a partir da qualidade e desempenho dos 
seus colaboradores. Atualmente muito se tem discutido sobre os 
verdadeiros fatores motivadores dentro de uma Organização: 
plano de carreira, dinheiro, ambiente favorável. Porém, já está mais 
do que comprovado que a motivação dentro das Organizações se 
faz presente a partir de um conjunto de aspectos relevantes para a 
qualidade do exercício das atividades desempenhadas diariamente.   

Qualquer Organização da área de saúde, seja hospital de alta 
complexidade ou mesmo centro de saúde, exige gerência 
especializada, formada por profissionais efetivamente empenhados 
em obtenção dos objetivos finais do serviço que dirigem. Torna-se 
difícil exigir o comprometimento de um profissional que 
administra e não tem formação para tal, e principalmente aquele 
que não procura desenvolver as habilidades ou renovar seus 
conhecimentos e competências.  
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Gestão hospitalar capacitada e os impactos no sucesso da 
Organização  

 
Estima-se que o Setor de Saúde, pública e privada, desperdiça 

uma grande parte do valor investido. Diante desse cenário, 
promover uma gestão hospitalar eficiente é passo fundamental para 
garantir o pleno funcionamento e até mesmo a sobrevivência do 
hospital como um negócio e consequentemente seu sucesso.   

Até algum tempo os administradores hospitalares eram 
pessoas da comunidade, profissionais da saúde como médicos e 
enfermeiros ou pessoas ligadas a instituições religiosas. Não que 
isso fosse um problema, pois cada um tinha a sua formação, em 
áreas específicas. O que não tinham era a formação completa 
necessária para formar o administrador ideal: conhecimentos na 
área médica e na área administrativa.  Nesse sentido, 

 
As Organizações modernas estão cada vez mais preocupadas em direcionar os 
investimentos no desenvolvimento humano, de modo que eles agreguem valor 
para as pessoas e para a empresa (DUTRA, 2009, p. 126).  

 

O desenvolvimento das pessoas pode ser entendido como um 
processo utilizado para capacitar e incrementar o desenvolvimento 
profissional e pessoal. Também envolve treinamento e 
desenvolvimento das pessoas, gestão do conhecimento, gestão de 
competências, aprendizagem corporativa, programas de mudança 
e desenvolvimento de carreiras (CHIAVENATO, 2014, p. 92).  

 
Capacitação profissional por experiência adquirida  

 
Pensar na gestão hospitalar é, antes de tudo, conhecer 

profundamente a instituição que se trabalha, ter conhecimentos das 
normas e rotinas dos serviços que ela presta, reconhecer seus 
pontos fortes e/ou aqueles que precisam ser melhorados para a 
partir daí, então, ser traçado um planejamento claro e organizado 
para simplificação, eficiência do trabalho e sucesso da gestão. É 
importante ainda definir qual a forma de gestão que será executada.  
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Bertelli (2004) justifica que o hospital sofre a influência das 
políticas sociais e econômicas e precisa promover a saúde com 
embasamento nos padrões técnicos e humanizados.  Para tanto, é 
necessário que suas atividades operacionais estejam pautadas em 
profissionais capacitados que possam gerir com eficiência.   

Um profissional capacitado de formação acadêmica leva uma 
Organização a ter mais chances de um sucesso, uma vez que, sua 
capacitação permite gerenciar com competência e segurança. Por sua 
vez, a gestão por competência também se torna vital, vai além de se 
ter uma formação, os objetivos dessa gestão vão desde o aumento de 
lucros e dos resultados da empresa à diminuição dos custos 
operacionais, desenvolvimento de uma gestão mais profissionalizada, 
até o aumento da sintonia da equipe com a empresa e a criação de um 
ambiente de aprendizagem permanente, de incentivo ao desempenho, 
à motivação e ao engajamento produtivo.  

A capacitação profissional caracteriza-se pela forma que o 
profissional adquiri habilidades por meio de experiências ou ainda 
a forma que a empresa encontra para preparar o profissional para 
desenvolvimento de uma atividade com autonomia. Conforme 
LeBortef (1995), basicamente, essa é uma responsabilidade, da área 
responsável pelo gerenciamento de formações, palestras, cursos 
complementares e outras formas de transmissão de conhecimento. 
Todas essas formas de aprendizado tem o objetivo de qualificar e 
preparar o colaborador para atuar em diferentes contextos 
profissionais e lidar com os desafios de uma empresa de forma 
assertiva e eficiente.  

Assim, além de ter o conhecimento, a experiência para atuar 
em suas funções, a capacitação surge como uma forma de 
desenvolver novas habilidades, aprimorar outras e fomentar o 
crescimento dos profissionais em diversos aspectos, tais como 
comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, 
planejamento e muito mais. 
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Capacitação acadêmica  
 
A qualificação de um profissional ou grupo se refere à 

formação do profissional ou do grupo, por meio da qual eles 
obterão os conhecimentos, habilidades e técnicas necessárias para 
que estejam aptos a exercer as atividades. Para melhor entender, 
pode-se citar um currículo, por exemplo, a qualificação representa 
seu nível de escolaridade e experiências acumuladas que atestam 
sua expertise em determinada área.  

É habitual encontrar matérias nos jornais que falam sobre a falta 
de profissionais qualificados no mercado brasileiro. Na prática, 
claramente quer dizer que mesmo tendo muita mão de obra 
disponível, esta não está apta a exercer diversos tipos de funções por 
não ter a tecnicidade requerida pelas empresas.  

O gestor da área da saúde deve contar com os conhecimentos 
adquiridos em sua instituição de ensino superior para atuar de forma 
que contrabalance as atividades administrativas e assistenciais.  Além 
disso, segundo Seixas e Melo (2008), os conhecimentos obtidos na 
vida acadêmica podem proporcionar um maior equilíbrio financeiro 
aliado ao crescimento da Organização. 

O estudo de Mendes e Mirandola (2015) apresenta que a 
graduação com base na administração é de fundamental 
importância para a formação e capacitação dos profissionais 
responsáveis pela gestão, pois seu plano pedagógico deve garantir 
a construção do domínio intelectual e a prática profissional, 
visando reduzir a distância entre a teoria e a prática para a obtenção 
do êxito na gestão na área da saúde.  

Torna-se perceptível que a qualificação é importante e confere a 
base necessária, mas não representa a especialização que os 
profissionais precisam para desenvolver trabalhos específicos e obter 
grandes resultados a partir disso.  
 
  



30 

Capacitação e qualificação  
 
As empresas de elevado desempenho, na maioria das vezes, 

são gerenciadas por líderes determinados e gerentes altamente 
competentes, desafiadores de sistemas de trabalho para que 
inovações sejam criadas e implantadas com sucesso. Pode-se dizer 
que a qualificação dá a base ao profissional para que ele se forme 
focado em seu aprimoramento e na evolução de suas habilidades e 
capacidades técnicas, emocionais e comportamentais.  

A competência essencial ou competência organizacional 
como a base da competitividade, em mercados inexistentes e 
futuros. A oportunidade da empresa em identificar as suas 
competências lhe oferece condições para realizar investimentos e 
alocar recursos em focos estratégicos. Nesse sentido, ofertando aos 
seus colaboradores capacitação e qualificação focada para alcançar 
os objetivos da Organização (MARTINS e BRITO, 2020). 

Ao se constatar a liderança como um processo capaz de 
influenciar atividades individuais e grupais rumo ao alcance de metas 
e de seu sucesso, a competência gerencial será um perfil necessário a 
ser seguido por gestores hospitalares como forma de atingir os 
resultados propostos pelas Organizações, consolidando sua marca no 
mercado cada dia mais exigente e competitivo. 
 
Considerações finais 

 
Neste trabalho, constatou-se que o contexto das 

Organizações em geral e o sucesso em si, está tanto na valorização 
da informação do conhecimento profissional e acadêmico das 
pessoas quanto na necessidade de acompanhar as tendências 
tecnológicas diante desse mercado cada vez mais acirrado e 
exigente.  

Diante desse cenário, os desafios propostos aos gestores, em 
relação à capacitação, é de buscar conhecimentos práticos bem 
como conhecimentos técnicos e acadêmicos. Além disso, o gestor 
deve acompanhar a evolução da administração, das tecnologias e 
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do mercado, a fim de que possa tomar decisões adequadas a sua 
realidade. 

Percebeu-se, também, a necessidade do gestor, não somente, 
ter conhecimentos atualizados e procurar informação para sua 
própria capacitação, bem como, capacitar sua equipe de acordo 
com as necessidades que surgem e para se prepararem para as 
exigências futuras.   

Diante da literatura examinada verificou-se que atualmente as 
exigências impostas aos gestores das Organizações precisam estar 
em consonância com uma gerência ativa, com habilidade que 
tragam a flexibilidade para conviver com as mudanças sociais e 
tecnológicas.  
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Capítulo 3 
 

A TOMADA DE DECISÃO PARA INOVAÇÃO E 
MUDANÇAS EM UMA ORGANIZAÇÃO 

 
Alencar Gonçalves de Oliveira1 
 

 
 
Introdução  

 
Administrar empresas não é uma atividade para qualquer um, pois 

essa função exige tais predicados para conseguir lidar com as 
funcionalidades no processo de gestão da empresa, tais como alcançar 
objetivos, crescer e se consolidar. Por isso, pode-se dizer que as 
competências e habilidades de um gestor, um ambiente de qualidade, 
pessoas com valores éticos e morais assim como uma cultura 
organizacional fundamentada no DNA de uma empresa é algo que 
baliza as ações dos processos organizacionais na busca do sucesso 
empresarial. 

Mudança sem dúvida é a palavra de ordem e que dita não 
somente o cenário mundial social, mas também toda cadeia 
produtiva empresarial, organizacional nos seus nortes estratégicos, 
táticos e operacional. Segundo Alves (2015, s.p.),  

 
implementar mudanças estruturais estratégicas, operacionais ou táticas numa 
empresa está longe de ser tarefa simples. Requer acompanhamento constante e 
transparência na condução do processo, para que todos envolvidos sejam 
capazes de compreender e se engajar. 
 

Tomar uma importante decisão é, sem dúvida, complicado 
para qualquer um de nós, seja no campo pessoal ou profissional. 
Todavia, quando se trata de decisões empresariais, o grau de 

 
1 Graduado Publicidade e Propaganda (ARAGUAIA), Pós-Graduado em Gestão 
Estratégica de Negócios (FAIP). Mestrando em Negócios Internacionais (MUST 
University). Atualmente é professor na UNIP e Diretor do Instituto 360° Educacional. 



34 

dificuldade se multiplica, uma vez que isso envolve, na maioria das 
veze, processos, custos e pessoas. Valendo ressaltar que, com o 
atual mundo dinâmico em que vivemos, muitas vezes é necessário 
que gestores tomem diversas decisões (que podem trazer 
consequências positivas ou negativas) ao longo de um único dia, o 
que não é tarefa fácil de forma alguma.  

Todavia, é de grande importância para qualquer Organização 
que queira alcançar o sucesso ou se manter em um meio tão 
competitivo como é o atual mercado, que as tomadas de decisões 
sejam as mais assertivas o possível. Afinal, são as decisões (e 
principalmente as inovadoras) que fazem com que as empresas se 
mantenham em constante movimento no mercado. Porém, para 
isso, faz-se necessário que haja conhecimento por parte dos 
tomadores de decisão de todos os setores da Organização. Isso 
quer dizer, quanto mais informações o gestor possuir, melhor é.  É 
claro que é necessário que essas informações e dados reflitam a 
realidade, ou seja, sejam fidedignos, transparentes, fornecidos com 
grande grau de confiabilidade.  

É notório que pessoas a todo o momento têm que decidir ante 
as mais diversas situações e sobre problemas o mais diferentes 
possível, utilizando-se para isso de suas experiências passadas, seus 
valores e crenças, seus conhecimentos técnicos, suas habilidades e 
filosofias, as quais norteiam a forma pela qual tomam decisões. 

Com os desafios que as empresas têm enfrentado na 
atualidade vê-se o surgimento da necessidade em investir e apostar 
não somente no capital humano, mas principalmente no que se 
refere à mudança de uma cultura organizacional de qualidade, 
contribuindo, estrategicamente, na gestão, inovação nos processos 
e investimentos em tecnologia e ferramentas de gestão estratégica, 
alinhados à missão e visão das Organizações, de forma a alcançar 
os objetivos empresariais tendo a tomada de decisão uma grande 
aliada à visão de futuro da Organização. 

Tomar uma decisão é algo que exige muito de todos nós. E 
quando levamos esta situação para o campo empresarial, as coisas se 
complicam um pouco mais, pois as decisões tomadas em uma 



35 

empresa, geralmente, envolvem processos, custos e também 
pessoas.  A tomada de decisão é o que move.  
 
A tomada de decisões para inovação e mudanças 

 
No âmbito gerencial, cada decisão tomada pelo gestor gera 

uma consequência para a empresa, seja ela positiva ou negativa. Por 
isso, ter inteligência emocional e informações cada vez mais 
precisas é primordial para conduzir o processo de forma bem-
sucedida. 

Todavia, é de grande importância para qualquer Organização 
que queira alcançar o sucesso ou se manter em um meio tão 
competitivo como é o atual mercado, que as tomadas de decisões 
sejam as mais assertivas o possível. Afinal, são as decisões (e 
principalmente as inovadoras) que fazem com que as empresas se 
mantenham em constante movimento no mercado. 

Porém, para isso, faz-se necessário que haja conhecimento 
por parte dos tomadores de decisão de todos os setores da 
Organização. Isso quer dizer, quanto mais informações o gestor 
possuir, melhor é.  É claro que é necessário que essas informações 
e dados reflitam a realidade, ou seja, sejam fidedignos, 
transparentes, fornecidos com grande grau de confiabilidade.  

 
A tomada de decisões nas organizações torna-se assertiva quando se obtém o 
conhecimento de todos os setores da empresa. Quanto mais informações o gestor 
possuir melhor. Nesse sentido, contar com um sistema de gestão que organize e 
faça a integração de dados é fundamental para facilitar decisões. Tanto o 
Planejamento de Recursos da Empresa (ERP) quanto o Business Intelligence (BI) são 
aliados poderosos no armazenamento, tratamento, acesso e análise de informações 
relevantes e que ajudam a gerar valor ao negócio (CNT, 2018, p. 34). 
 

Torna-se claro que tomar decisão correta é trabalhar com 
dados, fundamentos, estratégia minuciosa, análise criteriosa, criar 
sustentabilidade em qualidade e quantidade, presumir e por melhor 
decidir investir no intangível, visar o futuro como uma ferramenta 
relevante e com custo, tomar decisão não e somente uma escolha, 
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é se posicionar em um ambiente a qual irá se manter, sobreviver e 
gerar fontes de maturidade empresarial.  

Em suma a gestão deve sempre buscar escolher a alternativa 
que melhor vai impactar os resultados da empresa, buscando atingir 
sempre a eficiência, solucionando problemas e aproveitando as 
oportunidades que aparecem. A única maneira de realmente 
aumentar suas chances de tomar uma decisão certa é aprender a 
utilizar um bom método decisório – aquele que o leva à melhor 
escolha, com perda mínima de tempo, energia, dinheiro e 
serenidade. 

 
Metodologia 

 
O presente estudo tem como Metodologia a pesquisa 

literária/bibliográfica e descritiva, fundamentada em leitura e 
análise de publicações em sites, livros e artigos científicos. A 
proposta é um estudo através de uma revisão de literaturas sobre o 
tema acerca da sua importância da toma de decisões nas 
Organizações assim como a implementação de ferramentas de 
tecnologia de informação, análise de dados, cenários para entender 
melhor a estrutura organizacional empresarial, prever o que pode 
acontecer no futuro e chegar ao melhor plano de ação para o 
alcance de resultados e melhor performance. , discutindo os 
desafios e oportunidades dentro do processo de gestão num 
contexto de mudanças organizacionais. O trabalho também propõe 
um estudo sobre a relevância das ferramentas de Business intelligence 
e ERP na análise de dados e como elas impactam diretamente na 
tomada de decisão dos gestores, gerando valor de forma eficiente 
com vantagem competitiva diante do mercado.  

A proposta desta metodologia nos permitirá um 
desenvolvimento e aprimoramento das nossas habilidades 
acadêmico-científicas, ampliando nossos conhecimentos para que 
nos posicionemos no mercado de trabalho com diferencial 
competitivo, além de contribuir para ampliar a visão sistêmica e 
reflexões de como deve se dar a tomada de decisão para inovação 
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e mudanças em uma Organização e qual o papel da gestão nesse 
processo. Desta forma, o artigo foi desenvolvido no sentido de 
ilustrar o papel estratégico, abordando sobre os processos de 
gerenciamento das questões operacionais e estratégicas em 
Organizações, bem como compreender e analisar a teoria 
organizacional, as ferramentas de gestão, o pensamento e o 
gerenciamento estratégico tão logo a sua importância que orientam 
a tomada de decisões. 

 
Business Intelligence – importante na tomada de decisões  

 
Certo é que a mudança nas Organizações tem figurado como 

um agente transformador e mobilizador na gestão organizacional, 
fazendo com que os gestores aprendam a administrar não somente 
processos e receitas, mas principalmente a tomada de decisão com 
qualidade, precisão e gestão, que nesse momento é estratégico para 
que as Organizações se adaptem às transformações, inovem e, 
assim, se preparem para o futuro.  

É cada vez maior a necessidade de trabalhar com grandes 
quantidades de dados e informações precisas nas Organizações, 
principalmente devido à popularização das Tecnologias da 
Informação e Comunicação Empresarial. Contudo, isso traz 
desafios referentes aos processos decisórios, devido à dificuldade 
de recuperação de informação útil e uma maior necessidade de 
informações significativas na obtenção do conhecimento dentro 
das empresas. Nesse cenário, surgem ferramentas com o papel de 
agentes facilitadores e modificadores na obtenção e disseminação 
do conhecimento organizacional, para os padrões de gestão 
empresarial. E, entre os recursos, estão as ferramentas de Business 
Intelligence (BI), que podem dar suporte a gestão da informação nas 
Organizações, com o intuito de auxiliar no processo decisório e 
tornar a empresa mais eficiente e eficaz. 

Em um cenário de incertezas e oscilações, o Business Intelligence 
(BI) passa a ter um papel estratégico como ferramenta indispensável 
na gestão estratégica empresarial e é inconteste para aqueles que lidam 
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com questões na tomada de decisão e gerenciamento de informações 
e dados estratégicas nas empresas. 

Podemos definir Business Intelligence (BI) como uma ferramenta 
estratégica com foco no preparar, equipar e auxiliar indivíduos e 
Organizações a adotar mudanças com sucesso em direção aos 
resultados, assim como também, no desenvolvimento gerencial 
para otimizar falhas e manter o negócio em destaque.  

 
Assim como a tecnologia, o conceito de BI evoluiu e hoje, as soluções de BI 
não só captam e mensuram dados para transformá-los em relatórios, mas são 
capazes de cruzar, armazenar, contextualizar e analisar estes dados. Desta 
forma, oferecem ferramentas para simulação, avaliação e previsão, que 
contribuem para a administração eficiente das Organizações. Tais ferramentas 
ajudam a transformar dados brutos em informações úteis para avaliar o negócio 
de forma ampla. 
Basicamente, o BI é um conjunto de teorias, metodologias, processos, 
tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de dados que, 
sozinhos, não significam muito, em informações essenciais para uma boa 
gestão. Ou seja, é um conjunto de técnicas e de ferramentas que tem como 
objetivo oferecer suporte à tomada de decisão e ao monitoramento de 
resultados dos investimentos da empresa (MATOS, 2020, p. 86). 
 

Para Lima (2013), o Business Intelligence ou simplesmente (BI) 
surgiu da necessidade de melhorar o processo de tomada de decisão 
das Organizações, focando na agilidade e análise dos dados, tendo 
em vista fornecer informações precisas e seguras para a alta gestão 
da empresa. 

Certo é, como dito anteriormente, o BI funciona com um 
facilitador à gestão de negócios, que por meio de suas ferramentas 
é possível colher dados e informações extraindo o necessário para 
a tomada de decisão. Por outro lado, esse processo de extração de 
informações precisa e tem a necessidade de ser eficiente, pois, caso 
contrário, leva a Organização a ter um alto consumo de tempo, que 
consequentemente impactará negativamente nos negócios futuros, 
uma vez que as informações e dados não seriam certos e também 
não chegariam à pessoa certa na hora certa, contraria os princípios 
fundamentais do Bussiness Intelligence, como dito, foca na precisão, 
agilidade das análises de dados para uma tomada de decisão 
assertiva.  
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Dessa forma, o BI deixou de ser uma obrigação às 
Organizações ou algo que seja bom ter para não se tornar 
ultrapassado no mercado a fim de tornar-se um sistema de missão 
crítica e proporcionar maior transparência e compreensão 
organizacional com foco em métricas e conversão de informações. 

Fato é que a necessidade por informações úteis para auxílio à 
tomada de decisão perante as Organizações tem aumentado 
exponencialmente nos últimos anos. Neste contexto, com o grande 
volume de dados que as Organizações vêm armazenando, torna-se 
necessária uma ferramenta capaz de realizar a transformação de 
dados em informação, que com a Tecnologia de Informação (TI), 
o Business Intelligence (BI) vem realizar esta tarefa. Desta forma, o BI 
adquiriu um papel extremamente significativo no ambiente dos 
negócios, realizando o processo de extração de grandes 
quantidades de dados, analisando-os de forma eficiente para que 
sejam transformados em informações úteis para as empresas. 

 
Como principal suporte à tomada de decisões, o BI vem se destacando dentre as 
ferramentas disponíveis para as Organizações. Sua utilidade é comprovada pela 
dinamização das informações, podem fornecer uma visão sistêmica do negócio e 
ajudar na distribuição uniforme dos dados entre os usuários, sendo seu objetivo 
principal transformar grandes quantidades de dados em informações de qualidade 
para a tomada de decisões. Através delas, é possível cruzar dados, visualizar 
informações em várias dimensões e analisar os principais indicadores de 
desempenho empresarial (ANTONELLI, 2009, p. 67).  

 

É evidente que o foco dos objetivos estratégicos vem 
mudando principalmente com o advento da tecnologia. Hoje 
praticamente tudo está direta ou indiretamente ligado à tecnologia. 
Afinal, a tecnologia se faz presente na vida de todos nós, tanto no 
âmbito pessoal quanto profissional. 

Porém, para a implementação eficiente de novas tecnologias 
como o BI é necessário que se escolha a ferramenta ideal de 
implementação. Por exemplo, o objetivo do BI inicialmente deve 
traçar indicadores de desempenho responsáveis por mostrar em 
números o que existe de mais importante para a gestão, uma vez 
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que a métrica estará conectada diretamente aos objetivos da 
Organização, e mais:  

a) Organizar os dados e integrar os sistemas (organizar os 
dados coletados é essencial para gerenciá-los e encontrar soluções, 
assim como encontrar um sistema capaz de integrar as diversas 
aplicações utilizadas em uma única unidade de armazenamento);  

b) Envolver a equipe em uma mesma cultura (ou seja, deve 
haver envolvimento de toda a equipe em um mesmo processo, em 
busca de um mesmo objetivo, ou seja, uma mesma cultura 
organizacional pensando por meio de dados);  

c) Definir metas e acompanhar o projeto (antes de 
implementar qualquer ferramenta como o BI, é necessário definir 
metas e razões que expliquem o porquê de ter tal atitude); definir 
um cronograma (é importante que se estipule prazos para cada 
etapa, assim como para enfrentar possíveis contratempos). 

Em suma, qualquer tecnologia como o BI precisa ser pensada 
de forma personalizada para cada Organização, avaliando os 
objetivos, definindo o pessoal a se responsabilizar por tal 
implantação, isso envolve, principalmente, a gestão de Tecnologia 
da informação (TI), ou ainda, avaliar possíveis terceirizações. 
Também, se faz necessário que haja um treinamento da equipe que 
usarão a tecnologia a ser implantada. O monitoramento, assim 
como o acompanhamento constante dos resultados também se faz 
necessário, para assim, perceber se tal tecnologia continua 
adequada ou não, isso quer dizer, se ainda está atendendo ao 
objetivo a que foi implantada. É importante que o projeto seja 
constante e otimizado sempre que possível. 
 
Planejamento de Recursos da Empresa (ERP)  

 
Ao longo do tempo as Organizações vêm se adequando às 

novas demandas do contexto no qual estão inseridas e desta forma, 
na atualidade uma nova pauta vem obtendo maio atenção de 
gestores e Organizações: o tema da gestão da informação e dados. 
Este tema vem demandado novas políticas nas áreas de gestão 
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estratégica, de pessoas e de tomada de decisões, especialmente, e as 
Organizações brasileiras vem implementando programas e ações 
visando se adequar a esta nova realidade que ainda apresenta tantos 
desafios e oportunidades aos gestores e equipes. 

 
As organizações dependem de informações e dados específicos, para auxiliar 
seus processos de decisão e formulação de estratégias, para ocupar com 
eficiência as oportunidades de negócio. A tecnologia da informação (TI) traz 
como benefício para as empresas a possibilidade de melhora da qualidade e a 
disponibilização de informações importantes sobre clientes, fornecedores e 
competidores. Os sistemas de informação permitem às empresas ganho de 
tempo e acrescentam um grande valor a seus produtos e serviços (MACCARI; 
RODRIGUES e SILVA, 2006, p. 67). 

 

Em um mundo tão globalizado, onde pessoas sempre serão 
mais importantes dentro de uma narrativa empresarial, o papel da 
tecnologia e inovação frente às Organizações na gestão de mudança 
são extremamente valiosas ao se tratar de negócios. 

Fato é que o mundo está mudando rapidamente e tornando-
se cada vez mais complexo, competitivo e menos previsível. Dessa 
maneira, cada vez mais as empresas são dependentes de informação 
e toda infraestrutura tecnológica que permite ter um gerenciamento 
de enormes quantidades de dados de maneira confiável e integrada. 
Nesse sentido, o uso do Sistema ERP nos processos de definição 
de estratégia das empresas se faz importante como ferramenta de 
gestão porque envolve uma vasta estrutura de processos, pessoas, 
técnicas, tomada de decisões e planejamento. 

É verdade que parte da gestão de mudança organizacional se 
trata de uma mudança de comportamento gerencial e de visão de 
futuro por parte dos gestores. Mas não é apenas sobre mudar 
postura, mas principalmente, mentalidade, visão. Ela só irá 
acontecer como prática estratégica, a partir do momento que os 
gestores olharem, além disso, ou seja, só acontecerá efetivamente 
quando todos acreditam, de fato, que investir em ferramentas de 
tecnologia da informação só trarão benefícios e contribuições à 
gestão, uma vez que, ao permitirem a automatização dos processos 
internos na cadeia de valor, desde a agregação de valor aos 
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produtos e serviços, estende sua influência e sua importância 
também nos processos externos, o que condiciona a Organização 
ter um papel e desempenho relevante e competitivo para a 
estratégia de negócios.    

Sem dúvida, o investimento em sistemas ERP contribui 
principalmente para gerar valor a cadeia produtiva. Criar e agregar 
valor são um dos principais objetivos de uma Organização e 
significa que as atividades exercidas pela empresa precisam gerar 
valor aos clientes, bem como, englobar os elos entre essas 
atividades. Em outras palavras, a cadeia de valor é um conjunto de 
processos interligados (elos) que são essenciais para viabilizar uma 
percepção positiva dos clientes a respeito dos produtos e/ou 
serviços (valor) de uma empresa. Ao se criar valor, uma companhia 
cria e/ou amplia a vantagem competitiva no mercado, o que, 
consequentemente, favorece as margens de lucros de uma 
Organização. 

De acordo com Gomes (2016, s.p.), “Torna-se claro que um 
software ERP é importante para as Organizações, uma vez que, 
quando bem implantado e utilizado, gera um ganho de imagem 
para a instituição, pois agiliza o atendimento das mais variadas 
demandas e permite a descoberta de tendências no setor na qual a 
instituição atua e facilita a obtenção de indicadores”.  

Certo é que passou da hora das Organizações, principalmente as 
brasileiras, abandonarem o improviso e o amadorismo para adotarem 
um comportamento e visão profissional com foco na gestão 
estratégica dos negócios com uso mais eficiente de seus recursos, com 
isso, gera valor a cadeia produtiva, aumenta-se a transparência na 
gestão e consequentemente a credibilidade na Marca. 
 
Considerações finais 

 
Ao longo dos estudos, pesquisas e leitura para o proposto artigo 

pudemos ainda mais compreender a importância da inovação, das 
ferramentas de tecnologia da informação e de gestão estratégica para 
os negócios assim como a importância da função estratégica do 
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analista de dados para a estrutura empresarial no que tange a tomada 
de decisão nas Organizações.  Suas responsabilidades em torno da 
análise de dados ajudam os gerentes de negócios a tomar decisões 
informadas para impulsionar a empresa, melhorar a eficiência, 
aumentar os lucros e alcançar metas estipuladas pelos acionistas. Para 
fazer isso efetivamente, os analistas de dados precisam ser capazes 
de entender a direção e os objetivos do negócio, explorar o 
significado por trás dos números e figuras em dados, analisar causas 
de eventos com base nos dados encontrados, apresentar relatórios 
técnicos com linguagem fácil de entender e de forma efetiva, 
contribuir para a tomada de decisões empresariais oferecendo 
pareceres bem embasados. Portanto, a análise de dados é 
fundamental nos negócios para entender os problemas enfrentados 
por uma Organização e identificar oportunidades de melhoria. 

Assim como a tomada de decisão se tornou dependente da 
informação, das ferramentas de tecnologia da informação, Big Data e 
outras, mostra-se por parte das Organizações para serem competitivas 
e lucrativas, precisam estar atentas ao seu ambiente interno e externo, 
não deixando de perder de vista o referencial ambiental como o 
principal tópico dos processos de mudanças organizacionais, que 
incorporam ao ambiente empresarial novas tecnologias e novos 
modelos de gestão – a informação, os dados precisos.  

O ambiente atual dos negócios tem sido marcado por grandes 
mudanças significativas, seja nas relações de negócios, seja nas 
relações de pessoas. Umas das cinco variáveis dentro do modelo 
competitivo de negócios – a informação – ganha uma grande 
importância e relevância dentro das Organizações no que se refere 
a tomada de decisão empresarial. 

A gestão da mudança organizacional é fator preponderante 
para o processo decisório, a inovação, o desenvolvimento e para a 
adaptação e renovação da Organização frente às pressões 
ambientais que encontra. 

Por outro lado, também, a transformação digital é inerente a 
todos nós, e uma realidade presente na rotina das pessoas. E nesse 
sentido, a implementação de tecnologias como o BI (que se refere à 
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inteligência de negócios em uma Organização, sendo capaz de 
coletar, estruturar e analisar inúmeros dados e informações 
relevantes para uma eficiente gestão) não é tarefa fácil. O BI também 
permite e auxilia a tomada de decisão estratégica, utilizando os 
recursos tecnológicos, sempre se pautando em dados reais, seguindo 
uma moderna lógica e levando a resultados positivos para a empresa. 

Pela pesquisa abordada nesse trabalho percebe-se que a maior 
parte das Organizações, bem como seus ambientes, estão 
continuamente em mudança, podendo elas próprias redefinir, 
mudar e influenciar seu ambiente, adaptando sua estrutura, seu 
sistema de informações, seus modelos administrativos e de relações 
humanas, sua tecnologia, seus produtos, seus valores e suas normas 
às necessidades do mercado. 

O mundo em mudança exige que os líderes atualizem 
constantemente suas competências e que se mantenham 
sintonizados com o momento em que vivem. A velocidade e a 
incerteza das mudanças no atual mundo dos negócios são tais que 
chegam a impedir que as Organizações congelem, ainda que 
momentaneamente. Esse fato coloca por terra toda uma prática 
fundamentada em abordagens tradicionais de gestão, que 
buscavam criar um oásis de estabilidade em meio às mudanças.  

Em suma, a pesquisa desenvolvida mostrou a importância e 
as contribuições da cultura organizacional aliado ao processo de 
gestão de mudanças para o bom desempenho dos trabalhos em 
uma Organização, assim como para a importância da tomada de 
decisão alinhada ao DNA estratégico empresarial. 

Conclui-se também que os gestores atuais percebem a 
necessidade de flexibilização e descentralização das empresas, 
envolvendo mais os funcionários nos processos de tomada de decisão 
e de mudanças, mas devido as estruturas altamente hierarquizadas e 
centralizadoras não podem colocar esse pensamento em prática, pois 
não lhes é dado oportunidade e autonomia suficiente para a 
implantação de mudanças em sua área de responsabilidade. O 
resultado mostra que na maior parte das empresas, as decisões são 
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tomadas pela alta administração, cabendo aos gestores realizar as 
mudanças determinadas e direcionadas pela diretoria. 

Mais do que nunca, as Organizações precisam ressignificar o 
conceito de pensar fora da caixa – o que precisam é viver fora dela, 
só pensar não basta para um mercado que anseia por mudanças não 
só na gestão processo-administrativa, mas principalmente, no 
comportamento organizacional.  

Neste sentido, a gestão estratégica pode ser suportada pela 
tecnologia com a adoção de sistemas integrados de gestão (ERP), 
(BI), (Big Data) - fundamentais na busca da eficiência dos 
processos e do negócio como um todo, identificando a cadeia de 
valor como objetivo fundamental para a sustentabilidade. A 
questão mais que nunca é aprender a viver com a mudança aliada à 
transformação digital e inovação.  
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Introdução 
 
Devido à grande competitividade do mercado, hoje as 

Organizações estão atentas e preocupadas com a fidelização de 
clientes que estão mais exigentes no ato da compra. Isso se deve a 
partir das necessidades de clientes que procuram por 
serviços/produtos de qualidade, onde se encaixam ao seu modo de 
vida, influenciando a realizar a compra. 

A princípio entender e conhecer fatores como dados culturais, 
sociais, econômicos e psicológicos de seus clientes é o grande 
componente de decisão para o destaque nessa competição de 
mercado. Conhecer o público-alvo que consome certo 
produto/serviço e compreender seus valores impostos podem 
trazer vantagem e resultados nas Organizações que visam 
lucratividade e a conquista de novos clientes. 

Logo a importância deste trabalho está em explicar o 
comportamento do consumidor frente às novas tendências 
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consumistas, dando ênfase aos fatores culturais, sociais, 
econômicos, psicológicos e algumas tendências do mercado. Essas 
explicações são importantes para empresas utilizarem de forma 
estratégica, tomando decisões alinhadas às preferências e 
expectativas dos consumidores. E para os consumidores são 
necessárias para ter uma base de decisão e influências, aumentando 
a confiança na hora de comprar.  

Com a evolução de novas tendências consumistas as 
Organizações estão operando em um ambiente altamente 
competitivo na busca pela fidelização de clientes em meio tantas 
distrações. 

A importância de entender como as pessoas agem na hora de 
uma compra é fundamental para as empresas emergentes e para 
aquelas que estão sólidas no mercado pois assim entende-se o 
comportamento do consumidor e as influências que o mercado 
exerce sobre eles. E para os consumidores eles terão consciência 
de suas escolhas de forma clara e assertiva. 

A pesquisa descreve como os consumidores fazem suas 
escolhas demonstrando algumas variáveis que influenciam esse 
comportamento, auxiliando na compreensão da realidade do 
consumo baseado nos valores culturais, sociais econômicos e 
psicológicos além de identificar padrões de consumo e explorar as 
influências. Trouxe também para o centro as discussões sobre 
comportamento e novas tendências, mostrando como impactam 
diretamente nas decisões do consumo. 

 
Comportamento do Consumidor 

 
A palavra consumo no dicionário é descrita como ato ou 

efeito de consumir, de gastar ou uso de mercadorias e serviços para 
satisfação de necessidades e desejos humanos, logo o consumidor 
é aquele que consome. 

Nas atitudes do indivíduo, frente às suas necessidades no ato da 
compra, que se pode determinar seu comportamento quanto 
consumidor. O consumidor a partir do momento que encontra o 
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produto desejado pratica um tipo de comportamento, esse 
caracterizado por Pinheiro et al (2011, p. 19), “o consumo, um tipo de 
comportamento, é um conjunto de reações fisiológicas e 
comportamentais observáveis, gerados por estímulos localizados no 
meio ambiente”. Então, entender e conhecer o comportamento do 
consumidor aumentam o nível competitivo das Organizações que 
desenvolvem produtos de acordo com as necessidades de seus clientes.  

 Com várias alterações nos mais diversos modelos de compra o 
cliente é sempre posto como o indivíduo que se encarrega de comprar 
e comprar sem saber o porquê e para que comprará. Mas essa realidade 
está mudando e as empresas precisam se ajustar ao novo tipo de 
consumidor que por vários motivos está mudando seu perfil.  

Clientes com características peculiares que vivem na era da 
tecnologia, que já nasceram com a informação disponível, são mais 
exigentes e querem mais do que precisam, querem satisfação, e o 
mercado deve estar atento a isso, o primeiro a perceber é o primeiro a 
satisfazer.  

A compulsão por compras pode se transformar em uma 
doença denominada Oneomania. Pessoas que adquirem essa 
doença sentem prazer e conforto físico e psicológico após realizar 
uma compra, mas logo se arrepende, o tamanho do descontrole é 
tanto que podem até se endividar e consequentemente se tornarem 
inadimplentes. As causas dessa doença estão relacionadas na 
maioria das vezes com problemas emocionais como: stress, 
carência, depressão, frustração e etc. 

 
Fatores que Influenciam o Comportamento do Consumidor 
 
Fatores culturais 

 
No comportamento do consumidor observa-se que o fator 

cultural é um dos fatores que se destaca no momento da decisão de 
compra, sendo relevante nos seus critérios específicos. O consumidor 
é bastante influenciado pelos seus valores culturais que podem ser 
definidos como um conjunto de características: crenças, costumes, 
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padrões, religiões, leis, hábitos e grupos de referência (família, amigos) 
servindo como um mecanismo de orientação levando o consumidor 
a adquirir certo produto/serviço (PINHEIRO et al, 2011).   

Já considerando o meio social onde o consumidor vive, a 
intercessão na sua decisão de compra é imposta pela sociedade da qual 
ele está inserido, analisando possíveis características que o ambiente 
social apresenta, gerando experiências e assimilando aprendizado ao 
consumidor (SEBRAE, 2019). Assim, o indivíduo tende a decidir a 
compra de certo produto/serviço sendo ofertado a ele de modo que 
obedeça e adequa-se com seus critérios sociais e culturais. 
 
Cultura e consumo 

 
A relação entre cultura e consumo é bastante importante para 

a sociedade, que vem desde a revolução industrial modificando seus 
modos de consumo e se adaptando com novos hábitos culturais. 
As escolhas de consumo podem ser motivadas pelo subconsciente 
que é totalmente influenciando pelo poder das marcas, elas são 
agentes de transformações (TONIN, 2013).  

O consumo está ligado a simbolismos culturais por meio de 
histórias, adaptações e criações (COLOMBO, 2016). É da natureza 
do homem consumir desde os primeiros relatos de comércio, ele 
sempre foi instigado e convencido que é necessário consumir a 
qualquer situação.  

 
Fator social 

 
Equivalente a uma ordem da sociedade “o consumidor é alvo 

de ações que os indivíduos de seu grupo social exercem sobre ele, 
com poder de persuasão a sociedade influencia diretamente o 
consumidor no momento da sua decisão de compra” (PINHEIRO 
et al, 2011, p. 33). 

A influência de grupo sobre as pessoas é um dos exemplos mais 
característicos do que os psicólogos denominam poder social, isto é, o 
efeito de persuasão que indivíduos isolados ou grupo de pessoas 
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exercem sobre os seus pares, na normatização e regulação dos 
comportamentos (PINHEIRO et al, 2011). 

Os processos sociais que definem a posição do indivíduo sobre 
contexto consumista antes da decisão de compra o consumidor leva 
toda uma experiência de características repassadas a ele através da 
família, amigos e outros grupos sociais que participam do seu 
ambiente pessoal (MENEZES, 2010).  
 
Fatores econômicos 

 
Um grupo de indivíduos com modelos culturais, políticos e 

econômicos semelhantes formam a classe social. O fator financeiro 
é o mais relevante para determinar essa definição.  

O cenário econômico impacta diretamente nas reações do 
cliente, pois com crises financeiras e alta na inflação, o consumidor 
costuma reduzir os gastos com produtos de pouca necessidade e 
procura melhores formas de pagamento. As questões econômicas 
estão ligadas a fatores como: desemprego, baixa remuneração, 
aumento de tributos, o que faz o consumidor desanimar ou animar 
na hora de gastar.  

 
Fatores psicológicos 

 
O comportamento de compra do consumidor se baseia em 

alguns fatores, para Paixão (2012, p. 61), que tem como base 
Kotller, acredita que “pode ser dividido em quatro fatores: 
motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. É preciso 
conhecer as pessoas para identificar as formas pelas quais elas 
consomem e as formas pelas quais elas possam ser estimuladas”. 

Uma das abordagens da motivação é a necessidade, de acordo 
com a Teoria de Maslow, obedece a uma hierarquia sendo 
estruturada em formato de pirâmide no momento em que se realiza 
uma necessidade outra surge em seu lugar, sendo assim, as pessoas 
estão sempre procurando meios para satisfazer suas necessidades.  
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Os consumidores captam os dados daquilo que os cercam 
através dos canais sensoriais, o processo ocorre por captação de 
dados, estímulos e sensações experimentadas por meio dos órgãos 
sensoriais: audição, visão, olfato, paladar e tato. 

Para o behaviorismo, as pessoas apenas são condicionadas a 
responder de maneira favorável ou desfavorável aos estímulos 
recebidos, a satisfação percebida pelo consumidor desde que seja 
boa, faz com que ele responda favoravelmente, segundo Paixão 
(2012, p. 67), “a teoria behaviorista foi a primeira a estudar o 
comportamento do consumidor”.  

O cérebro busca por coisas fáceis que não façam pensar 
muito, coisas simples de serem escolhidas, coisas intuitivas, um 
exemplo claro disso é o micro-ondas no qual existe um painel com 
menu de várias figuras de alimentos diferentes, sendo assim, fácil 
ilustrar que o alimento a ser aquecido basta somente apertar no 
botão que o corresponde, uma forma fácil, simples e que não gasta 
energia para se pensar (DUHIGG, 2012). 

Aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no 
comportamento causada pela experiência, o aprendiz não precisa 
ter a experiência diretamente, pode aprender por meio da 
observação de eventos que afetam outras pessoas.  

O Neuromarketing é uma atividade ou pesquisa de marketing que 
estuda a essência do comportamento do consumidor e utiliza 
metodologias e técnicas Neurocientíficas para atingir o consciente 
e o inconsciente das pessoas. 

Há também a importância do consumidor tomar 
conhecimento desse novo tema para ter consciência de como o 
estudo dele pode ser utilizado na indução dos desejos dos 
consumidores que acontecem de forma imperceptível. Segundo 
Sant’anna (2018, p. 32), “o Neuromarketing também demonstrou 
que, em diversas situações (incluindo compras), nossa mente opera 
em níveis subconscientes, nos levando a tomar decisões cujas 
razões desconhecemos”. 
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Novas Tendências Mercadológicas 
 
Avanços tecnológicos 

 
Dentre as novas tendências no mercado, pode-se observar o 

marcante avanço tecnológico e sua grande presença em relação ao 
consumo. Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), as 
tecnologias digitais estão disponíveis há alguns anos, e seu impacto 
atingiu o ponto máximo recentemente, alimentado pela 
convergência de tecnologias múltiplas. Nos dias de hoje a 
tecnologia já é muito utilizada, mas isso deve se tornar essencial na 
vida do consumidor. 

A tendência é tudo poder ser comprado online, então com o 
mundo digital ao alcance da maioria, os consumidores estarão mais 
dispostos a fazer compras de produtos e serviços virtualmente.  

As empresas utilizaram com mais frequência às ferramentas 
de aplicativos como Whatsapp, SMS (Short Message Service), Messenger, 
Skype e outros. Devido à era digital os consumidores preferirem 
utilizar os canais de autoatendimento a enfrentar filas para comprar 
bilhetes, fazer avaliações de lojas, fazer pagamentos e compras.  

A tendência é que o uso das ferramentas como totens, caixas 
eletrônicos, computadores smartphones, máquinas de café e 
refrigerante sejam mais frequentes. Os pagamentos via celular 
podem substituir cartões de créditos, pois, já existem programas 
que permitem comprar utilizando os smartphones (WALKER, 
1991).  

A mídia social está vastamente disseminada em vários países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, há mais pessoas usando essas 
plataformas do que o uso do e-mail. Mídia social faz referência à 
tecnologia que permite os usuários criarem conteúdo e 
compartilharem com grande quantidade de usuários.  

A evolução trouxe à tona praticidade, a impaciência e o 
imediatismo. Os seres humanos estão cada vez mais se relacionando 
com os robôs, como exemplo, quando entra em contato com 
empresas através de chat, está se relacionando com os bots. Forni 
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(2017, p. 32) observa que “a influência da robótica na vida dos seres 
humanos está destinada a aumentar nos próximos anos à medida que 
os robôs foram introduzidos para realizar tarefas de serviços de 
segurança em escritórios, espaços públicos e todas as nossas casas”.  

 
A experiência do consumidor no e-commerce 

 
O termo e-commerce representa o mesmo que comércio 

eletrônico, sendo a comercialização de produtos e serviços de 
modo virtual, ou seja, empresas e sites tornam mais fácil a compra 
e venda on-line para os consumidores utilizarem o meio eletrônico 
para tal modalidade (KOTLER, 2006) tornando os preços mais 
transparentes, possibilitando uma visão mais clara do verdadeiro 
valor do produto. Existem dois tipos de e-commerce, sendo B2B 
(business-to-business, empresa para empresa) e o B2C (business-to-
consumer, empresa para consumidor).  

Existem dois tipos de empresas na internet, são elas as 
empresas inteiramente virtuais, aquela que não tem vínculo com 
empresa física e as empresas virtuais e reais que são empresas que 
já existem e utilizam o e-commerce para divulgar informações. 

A experiência do consumidor no e-commerce como principais 
atores são: a empresa, o cliente, a plataforma, os meios de pagamento 
e a logística. É de extrema importância as empresas conhecerem o seu 
público-alvo e disponibilizarem o seu e-commerce de forma organizada, 
clara, acessível e funcional, para que os clientes tenham uma boa 
experiência e fiquem satisfeitos. 

Nos dias de hoje os consumidores estão em busca por 
empresas que ofereçam práticas inovadoras, por esse motivo, as 
mesmas devem se preocupar com a satisfação dos clientes, seja em 
local físico ou on-line.  

 
Tecnologia disruptiva: poder de escolha para consumidores 

 
A tecnologia disruptiva acontece no momento em que uma 

empresa cria uma tecnologia popular de fácil acesso e capaz de 
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atender as expectativas dos clientes/usuários com menos ganhos, 
ela extingue ou substitui o negócio antigo e o domina.  

Há empresas que o utilizam como a Wikipedia, que sabotou 
milhares de vendedores de enciclopédia e serviços pagos de 
enciclopédias online; o Airbnb, que ‘tira do sério’ associações 
hoteleiras; serviços como o Netflix, que jogaram para a irrelevância 
as vídeo-locadoras. Por meio de suas inovações causaram uma 
interrupção aos processos existentes, tornando os custos dos 
produtos/serviços mais atrativos e dando poder de escolha aos 
consumidores (CARVALHO, 2019). 

 
Consumidor consciente 

 
Os consumidores cada vez mais conscientes buscam decisões 

positivas na hora da compra de produto ou serviço, tendo 
consciência do impacto negativo que o consumo irresponsável e 
exagerado pode causar no mundo, não somente para os humanos, 
mas também para animais e meio ambiente.  

 O tema Animal-friendly tem ganhado relevância em economias 
desenvolvidas de vários países, a busca pelo não uso e consumo de 
produtos de origem animal vem sendo adotada por uma vasta gama 
de pessoas que estão preocupadas com a vida desses animais e com 
o efeito negativo que afeta o meio ambiente pela produção 
industrial de carnes. A prática adotada por esses indivíduos é o 
veganismo, muito além desse movimento, na prática não é mais 
vista como a eliminação de produtos de origem animal das 
refeições, mas sim, uma forma de deixar o consumidor mais 
consciente sobre os impactos negativos e a forma de contribuição 
para mitigar esse efeito. Segundo Angus (2019), consumidores 
conscientes atualmente têm uma abordagem mais flexível e 
escolhem ser veganos, ou flexitarianos, durante uma refeição, um 
ou dois dias por semana. 

O consumidor tem procurado produtos que não sejam de 
origem animal assim como alimentos, roupas, calçados e produtos de 
beleza, produtos que não promovem teste em animais. Com isso, o 
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aumento de ingredientes vegetais na indústria da beleza tem crescido 
com a exploração de plantas e vegetais. Várias empresas precisam se 
adequar a essa nova realidade em que as pessoas estão preocupadas 
com produtos que substituem a carne. Angus (2019, p. 19) diz que 
“uma dieta baseada em plantas e a preocupação com o bem-estar 
animal fazem parte de uma tendência maior de vida saudável e ética 
que molda as escolhas dos consumidores conscientes”. 

 
Sustentabilidade  

 
Questões sustentáveis estão se tornando uma tendência. 

Observa-se que essa tendência está presente nas Organizações que 
vem avançando no mercado, pois, está relacionada em suprir a 
preocupação do consumidor de garantir qualidade de vida para 
gerações futuras, gerando assim uma oportunidade para as empresas. 

Com o aquecimento global as pessoas estão percebendo a 
importância de preservar a natureza, e cada vez mais tem mostrado 
a vontade de fazer algo para ajudar o ecossistema, aumentando 
então, o consumo de produtos e marcas que se preocupam com o 
meio ambiente. As marcas que deixam claro a preocupação com a 
sustentabilidade está tendo mais admiradores e vem se destacando 
em relação às que não têm essa política. Rogers (2009) explica que 
precisamos prestar a atenção no nosso modo de vida e no que 
estamos fazendo com os recursos naturais. O que reflete a isso 
atualmente, que é muito comum os fabricantes venderem um 
produto que se torna obsoleto para forçar o consumidor a comprar 
a nova geração do produto.  

Sabe-se que medidas devem ser feitas imediatamente para 
reparação dos danos provocados ao meio ambiente, impactos que 
estão sendo vistos por toda sociedade e principalmente por 
empresas que retiram suas matérias primas da natureza, antes 
recursos considerados inesgotáveis, hoje, surgem alertas pela 
conscientização do uso destes recursos naturais. Boff (2015, p. 119) 
declara que “hoje todas as formas de vida estão ameaçadas. Daí ser 
urgente garantirmos a sustentabilidade de seus ciclos”. 
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É uma tendência à diminuição do uso de combustíveis fosseis 
como: carvão, gás natural e petróleo, aumentando a utilização de 
biocombustíveis, energia solar, energia eólica, carros elétricos, com 
intuito e diminuir a emissão de gás carbono. Nesse sentido, “não é 
novidade para ninguém que uma das reformas necessárias para 
garantir de um futuro do planeta mais sustentável e redução de 
combustíveis fósseis” (ALVES, 2019, p. 18). 

Tornando como uma oportunidade para a economia da 
empresa que colabora para o desenvolvimento sustentável e atrai 
novos clientes gerando resultados positivos, Pereira et al., (2011, p. 
165) “[...] muitas empresas que iniciam essa caminhada reduzem 
custos e identificam oportunidades de novos negócios: em época 
de crise, pode significar a única saída para uma empresa seguir 
realizando negócios de sucesso”. 

Empresas encontram um novo caminho através dos seus 
consumidores que estão mais exigentes no ato da compra, produtos 
regularizados, ecológicos e recicláveis são alguns dos critérios 
considerados onde o consumidor está disposto a pagar (UOL, 
2019). Uma alternativa coerente com a empresa que pretende 
adequar-se a esse novo modelo de mercado seria o 
desenvolvimento sustentável.  

Atentar-se às mudanças que ocorrem no meio onde vivemos, é 
o papel que deve ser cumprido por toda sociedade e principalmente 
pelas empresas que valorizam seus consumidores, que devem 
propagar a ideia de que precisamos preservar nosso planeta.  

 
Um mundo sem plástico 

 
Considerada como outra tendência relevante para a sociedade, 

a redução de resíduos plásticos na natureza vem ganhando 
importância dos consumidores. “A pressão por uma sociedade livre 
de resíduos plásticos ganhou força. As empresas têm ganhado 
muito ao melhorar questões sustentáveis” (UOL, 2019, s.p.). O 
plástico se torna uns dos maiores responsáveis pela poluição 
provocada pela sociedade, onde a maioria das embalagens de 
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produtos de alimentícios, bebidas, beleza entre outros são 
fabricadas de plástico (SZPRINC, 2019). 

Um caminho escolhido pelas empresas é a substituição do 
plástico por produtos biodegradáveis, e isso está satisfazendo os 
consumidores e atraindo novos mercados. Segundo Szprinc (2019, p. 
25), “é o que veremos, mais e mais, a partir de agora é a ação reversa, 
partindo das empresas, para substituição do plástico por produtos 
biodegradáveis”. A obsolescência programada desencadeia a 
descartabilidade, o que faz surgir a necessidade da logística reversa, 
portanto, são tendências a se tornarem mais comuns, pois, o rápido 
avanço tecnológico faz com que os produtos se desatualizem muito 
rápido, surgindo a necessidade de substituição. 

O consumidor prioriza optar por empresas que cumprem suas 
responsabilidades ambientais. Porém esse é um problema que não 
se pode controlar, devido à falta de ética que algumas empresas, 
onde apenas sua política sustentável é divulgada, mas não praticada 
de forma de absoluta. Boff (2015, p. 40) declara que “na maioria 
dos casos a sustentabilidade apresentada é mais aparente que real. 
Mas, de todas as formas há uma busca por ela, pois a maioria dos 
países e das empresas, por maiores que sejam, não se sente segura 
face aos rumos que está tomando a humanidade”. 

Todo esse movimento de conscientização partindo das 
empresas quanto do consumidor, contribui para a valorização do 
desenvolvimento sustentável, onde, o impacto é totalmente 
relevante para sociedade.  
 
O consumidor de volta ao básico 

 
Os consumidores estão cada vez mais rejeitando produtos feitos 

em massa, fabricados em grande quantidade para o maior número de 
pessoas possíveis e produtos genéricos, eles buscam por produto 
simples, básicos e que oferecem mais qualidade, produtos artesanais 
como cervejas, bebidas e itens na área da beleza, para Angus (2019, p. 
13), “[...] procuram produtos e experiências autênticas e diferenciadas 
que permitam que eles expressem sua individualidade”. 
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Atualmente a globalização permite o acesso das pessoas a uma 
vasta gama de produtos ou serviços de toda parte do mundo, 
fazendo assim, com que as escolhas sejam amplas, porém, os 
consumidores estão dando mais valores no momento do consumo 
e repensando sua atitude na hora da compra, como preconiza 
Angus (2019. p. 13), “os consumidores em economias 
desenvolvidas estão reavaliando seus hábitos de compra, se 
afastando do materialismo excessivo para se aproximar da 
simplicidade, autenticidade e individualidade”. 

A frase “faça você mesmo” vem tomando destaque em vários 
países do mundo, onde, pessoas buscam fazer elas próprias os 
produtos, objetos ou serviços ao utilizar e gastar pouco com o 
intuito de atingir o mesmo resultado sem a ajuda de um profissional 
ou especialista, logo, com o preço muito mais acessível. Isso não é 
somente um desejo de personalização, mas sim, a vontade de 
assumir o controle do que é possível ser feito com menor gasto. 
De acordo com Angus (2019, p. 14), “a pesquisa de Beaury Survey da 
Euromonitor (2018), destaca que metade dos consumidores de todo 
o mundo utilizam produtos de beleza que vem se destacando com 
a famosa frase: faça você mesmo”. 

Os consumidores de volta ao básico pelo status estão exigindo 
cada vez mais a simplicidade e a exclusividade das coisas, para Angus 
(2019, p. 17), “consumidores, cansados de produtos genéricos, 
valorizarão a ofertas de maior qualidade, exclusivas e diferenciadas, 
que transmitam um certo nível de status”. 
 
O consumidor imediatista: eu quero agora 

 
É um estilo de vida baseado na eficiência e na simplicidade no 

momento em que os consumidores nunca estiveram tão ocupados 
como hoje. Eles esperam mais das empresas para que possam 
facilitar esse estilo de vida, através da desburocratização e inovação, 
como aplicativos que ajudam a evitar filas para atividades cotidianas 
otimizando o tempo, para Angus (2019, p. 57), “os consumidores 
da tendência ‘Eu quero agora!’ procuram experiências sem atritos 
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que combinem com seus estilos de vida, para que possam dedicar 
mais tempo às suas vidas profissionais ou sociais”. 

Eficiência é a palavra-chave para atender essa nova necessidade 
da geração de consumidores que estão mais exigentes com a rapidez 
do serviço prestado. Cabe ao mercado personalizar as experiências de 
consumo com as necessidades de seus consumidores baseados em 
históricos e dados adquiridos para melhor adaptação dessa nova 
exigência, segundo Angus (2019, p. 61) “as grandes empresas de 
tecnologia com acesso aos dados dos usuários estão prontas para 
explorar essa tendência ao máximo no curto prazo”. 

Uma geração de novos clientes que vivem na correria, onde, 
economizar tempo para alguma atividade pode lhe render bem-estar e 
conforto restando maior tempo com a família ou um tempo de 
descanso a mais, assim, agregando valor em momentos “ganhos” com 
a rapidez e eficiência de um serviço adquirido resolvendo seus 
problemas com agilidade e praticidade. Angus (2019, p. 58) entende 
que “as pessoas em geral de 30 a 44 anos de idade que vivem em países 
com alto índice de desenvolvimento urbano estão dispostas a gastar 
mais dinheiro com produtos ou serviços que as ajudem a poupar 
tempo”. 
 
A geração da Melhor Idade como consumidores 

 
A geração da melhor idade vem ganhando força no Brasil. A 

população de idosos no Brasil aumentou e tende a crescer de forma 
significativa segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE (PERISSÉ, 2019). Segundo Vettorazzo (2018), 
isso se deve à qualidade de vida do brasileiro, que melhorou na 
última década. Podendo refletir de forma positiva frente ao 
comportamento do mercado, visto que, se torna uma nova 
tendência atender esse grupo de pessoas. 

Caracterizada como geração baby boomers (pessoa nascidas entre 
1946 e 1964), são eles os possíveis consumidores que farão a revolução 
sobre demandas de produtos que antes eram apenas para jovens.  
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Um desafio em atender a esse novo mercado depende em manter 
sua confiança, desenvolvendo produtos acessíveis e seguros que os 
façam sentir como jovens (UOL, 2019). Uma tendência para o mercado 
que ajudará na inclusão desse grupo no mundo do consumo. 

Pereira et al., (2011, p. 128) relatam que “não podemos deixar 
de alertar para o fato de que, ao mesmo tempo que as estatísticas 
apontam para o um crescimento da população mundial, constata-
se uma melhoria na condição de vida de muitos, o que gera 
aumento do consumo”. As novas tecnologias disponíveis, o acesso 
a saúde e melhorias em leis que os beneficiam, são alguns dos 
motivos que a geração da melhor idade está participando 
ativamente do mercado de consumidores. Angus (2019) ressalta 
que em geral, pessoas mais velhas têm condições financeiras 
melhores do que o resto da população e ostentam o maior poder 
de compra entre todas as faixas etárias. Aderir essa nova tendência 
pode trazer resultados positivos às empresas, onde, ao tornarem 
seus produtos acessíveis, chamam a atenção de um público 
potencial, grupo com um bom poder aquisitivo. 
 
O crescimento da mulher no mercado 

 
A luta vivenciada todos os dias por mulheres que querem ser 

ouvidas e terem seus direitos garantidos chegou ao mercado de 
trabalho e hoje é considerada como uma tendência que impacta 
diretamente as Organizações (RIBEIRO, 2019). Mulheres que 
participam ativamente da economia ocupando cargos e exercendo 
tarefas que antes eram somente ocupadas por homens é uma das 
realidades que vem crescendo e impactando a economia do Brasil. 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2019), a quantidade de mulheres representa 51,10% no 
Brasil o que significa que as mulheres são maioria. Levando para o 
ambiente organizacional, as mulheres estão mais presentes 
ocupando diversos cargos e conquistando melhores posições no 
mercado de trabalho. Isso reflete diretamente nas características e 
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modelos de consumidores, já que as mulheres têm o maior poder 
de compra (LIMA, 2010). 

Com vários efeitos positivos que a presença das mulheres está 
causando e um deles é a terceirização, que por conta delas estarem 
mais tempo fora trabalhando, acabam terceirizando alguns 
serviços, como limpar, passar cozinhar e outros que antes eram 
atribuídas a mulheres como donas de casa. 

Efeito de tendência da mudança no contingente de mulheres 
que trabalham é a alteração dos estilos de vida das famílias. Quando 
ambos os cônjuges trabalham, as famílias vão se transformando em 
famílias que agem como ‘repúblicas’, onde os pais e filhos relutam 
em partilhar qualquer coisa, o que inclui comida servida a hora das 
refeições, programas de televisão e outras atividades que 
acontecem no lar. 

Hoje a realidade está mudando e a tendência de mulheres que 
atuam nas Organizações como gestores é importante no apoio e na 
conscientização da igualdade entre homens e mulheres no mercado de 
trabalho. A diferença entre homens e mulheres tem sido um tema para 
psicologia e para o marketing, muito serviços, produtos e campanhas 
de marketing foram desenvolvidos especificamente para elas.  

A influência da mulher vem crescendo tanto em casa como no 
trabalho como coletoras de informações e gerentes do lar, as mulheres 
também são fundamentais para as conquistas de participação de 
mercado na economia digital. 
 
Considerações finais 

 
Identificou-se que a partir da compreensão dos fatores que 

interferem na decisão de compra do consumidor, o mercado pode 
estar mais atento às questões ligadas à cultura do consumidor que 
é influenciado pelos seus valores culturais como crenças, costumes, 
padrões, religiões, hábitos e outros que servem como mecanismo 
de orientação para o consumidor, assim como o fator social que se 
refere ao grupo social que o indivíduo pertence que também há 
interferência na sua decisão. 
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Questões relacionadas a fatores econômicos como o 
desemprego, baixa remuneração, aumento de tributos, crises 
econômicas, inadimplência e até o crédito que o consumidor 
possui, interferem na sua decisão de compra. Já as questões ligadas 
aos fatores psicológicos como o Neuromarketing, que estuda a 
essência do comportamento do consumidor, atrair a atenção, 
aprendizagem do consumidor e sua memória, e elementos da 
comunicação são algumas características que foram estudados 
sobre a psicologia do consumidor. 

A respeito do comportamento do consumidor e sobre as 
novas tendências que impactam na decisão de compra, mostrou-se 
o que leva o consumidor a comprar compulsivamente e 
inconscientemente a relação entre fatores culturais e sociais, e sobre 
como a economia exerce influência na decisão de compra dos 
consumidores, foi relatado também sobre as novas tendências de 
mercado que estão presentes em nossa realidade, assim como, 
algumas características do consumidor do futuro sendo uma delas 
a consciência das pessoas sobre o que estão consumindo.  

A forma de consumir das pessoas vem mudando com o passar 
do tempo, o que antes era a maior influência, hoje tem uma parcela 
menor na hora da decisão, em vários estudos foi possível perceber 
que não existe um único fator determinante e sim um conjunto 
deles, que podem ser desencadeados uma ação, de consumir ou 
não, visto que, alguns autores defendem a ideia de um fator com 
maior relevância. 

Conclui-se que as novas tendências acarretam em mudanças 
de hábito, atitude e propensão a seguir um caminho diferente, logo, 
as variáveis macroambientais afetam o comportamento do 
consumidor diante da sua escolha sobre qual tendência a seguir.  
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Capítulo 5 
 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS: 
O PASSO A PASSO DA FORMALIZAÇÃO E AS 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE GESTÃO 
 

Larissa Silva Santos Pinto Oliveira1 
Tiago de Oliveira Ribeiro2 
Daniella Paula de Freitas3 

 
 
 

Introdução 
 
O presente capítulo tem como objetivo apresentar um passo 

a passo para a formalização e as principais ferramentas para uma 
gestão eficiente dos Microempreendedores Individuais. Devido ao 
aumento de trabalhadores informais, criou-se o 
Microempreendedor Individual (MEI) em 1 de julho de 2008, uma 
ação do governo para demonstrar os benefícios da legalidade, 
como cargas tributárias reduzidas e benefícios previdenciários. Já 
as ferramentas de gestão se tornam uma oportunidade de as 
Organizações se tornarem competitivas, com informações precisas 
e em tempo real, que auxiliam no processo decisório. 

Como referencial para dar embasamento a este trabalho foram 
abordados, utilizando-se da pesquisa bibliográfica, conceitos como, 
formalização por Dornelas (2016), planejamento financeiro por 
Ross (1998) e Gitman (1997), educação financeira disponível em 
Brasil (2018), fluxo de caixa de Rosa (2018) e, para gestão de 

 
1 Graduada em Administração (UEG). 
2 Graduado em Administração (UEG). 
3 Graduada em Administração (UEG), MBA em Logística de Produção e Distribuição 
(IPOG), Mestranda em Direito pelo Programa de Direito e Políticas Públicas (UFG). 
Atualmente é Professora da Faculdade de Piracanjuba (FAP). 
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estoque, utilizaram-se os conceitos abordados por Ballou (2006), 
Dias (1993) e Ludícibus (1995). 

Para atingir os objetivos da pesquisa, também foi feita 
pesquisa documental, analisando dados, relatórios, estatísticas e 
outros disponíveis no SEBRAE e no Portal do Empreendedor. 
Posteriormente, foi realizada uma pesquisa quantitativa descritiva, 
utilizando-se de questionário elaborado online e respondido por 52 
participantes, em busca de compreender as necessidades existentes 
dos empreendedores. Finalmente, após realizar a coleta de dados, 
foi feita a análise, juntamente com os dados coletados nas pesquisas 
bibliográfica e documental e, então, foi elaborado um guia para a 
formalização, bem como as planilhas que os microempreendedores 
poderão utilizar como ferramentas de gestão. 
 
Microempreendedor Individual: formalização e gestão 

 
Com o aumento crescente de brasileiros trabalhando na 

informalidade, o governo buscou solucionar este problema através 
da criação do microempreendedor individual por meio da Lei n° 
128/2008, que ficou conhecida como Lei do Microempreendedor 
Individual. Com isso, institui a figura do microempreendedor 
individual, com intuito de formalizar os brasileiros que trabalhavam 
de forma informal e sem nenhum amparo legal. 

 
O objetivo da Lei foi a formalização de empreendedores que, até então, mantinham 
seus negócios na informalidade. O programa tem-se mostrado bem-sucedido, já que 
o número de empreendedores individuais formalizados ultrapassou a marca de cinco 
milhões em todo o país (DORNELAS, 2016, p. 3). 
 

Através da formalização surgem os benefícios, com o intuito 
da diminuição desses trabalhadores informais. Esses benefícios são 
informados através do site do SEBRAE. Alguns deles são: 
aposentadoria; auxílio doença; auxílio maternidade; facilidade nas 
aberturas de contas e obtenção de crédito; emissão de notas fiscais 
e redução do número de impostos. Segundo o Fórum Permanente 
(Agenda Estratégica das Micro e Pequenas Empresas 2011-2020), 
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as micro e pequenas empresas tem fundamental importância para 
a economia nacional e representam: 

98% das empresas existentes no país. 
21% do Produto Interno Bruto (PIB). 
52% do total de empregos com carteira assinada. 
29,4% das compras governamentais. 
10,3 milhões de empreendedores informais. 
4,1 milhões de estabelecimentos rurais familiares. 
85% do total dos estabelecimentos rurais.  
Fica evidente o quanto as micro e pequenas empresas tem 

fundamental importância para o cenário econômico do país. Sendo 
assim, não é possível ignorar o desenvolvimento dessas 
Organizações, pois são extremamente necessárias para fomentar a 
economia nacional.  

 
Processo de formalização 

 
O processo de formalização demanda diversas etapas e 

informações que são solicitadas ao trabalhador. Necessitando ter 
alguns documentos em mãos, e outros que precisam ser retirados 
em locais específicos.   
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Figura 1 – Detalhamento do processo de formalização 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Para se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), é 
preciso estar com documentos pessoais em mãos: RG, CPF, título 
de eleitor e o endereço residencial ou comercial, conforme figura 
1. Esses documentos serão pedidos no site Portal do 
Empreendedor ou mesmo se preferir abrir o MEI diretamente no 
SEBRAE, além de ter informações sobre a atividade do negócio, 
qual o tipo de atividade econômica que é realizada, a forma de 
atuação e o local onde o negócio é realizado. Dúvidas e 
informações sobre o tipo de atividade realizada podem ser tiradas 
através do SEBRAE. Dirigir-se até a Vigilância Sanitária do 
Município (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para emitir 
uma prévia, tirar uma certidão para cadastro MEI na Agência do 
Poupa Tempo e emitir a declaração de “NADA CONSTA” no 
CPF. A arrecadação deverá ser feita na Agência do Poupa Tempo 
e o número do recibo de IRPF na Receita Federal. 
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Passo a passo da inscrição MEI 
 
Primeiramente é preciso acessar o site para do Portal Brasil 

Cidadão, se possuir cadastro, informar o CPF e a senha cadastrados. 
Se não possuir, clicar na opção “fazer cadastro”, digitar o CPF e o e-
mail, validar os dados respondendo às perguntas do sistema, acessar o 
link recebido no e-mail de confirmação de cadastro e criar uma senha 
segura. Após o término do cadastro, acessar novamente o link do 
Portal Brasil Cidadão, colocar os dados de acesso e autorizar o uso dos 
dados pessoais pelo Portal do Empreendedor - Área do Usuário da 
REDESIM. Caso solicitado, informar o número do recibo de 
declaração de imposto de renda ou do título de eleitor, informar o 
número do telefone celular e, na sequência, o código SMS enviado. 
Conferir os dados carregados pelo sistema e preencher as informações 
solicitadas. Preencher as declarações solicitadas e concluir a inscrição. 
Ver figura 2. 
 

Figura 2 – Passo a passo do MEI 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

1
• Acessar o site Portal Brasil Cidadão.

2
• Criar o cadastro para acesso.

3
• Acessar novamente o site do Portal Brasil Cidadão.

4
• Autorizar a utilização dos  dados ao Portal do Empreendedor.

5
• Caso solicitado, informar o número do recibo de declaração do 
Imposto de Renda ou do Título de Eleitor.

6
• Confirmar dados no sistema.

7
• Concluir.
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Após seguir o passo a passo e concluir, automaticamente será 
criado o CNPJ do solicitante, e o trabalhador informal passará a ser 
formal podendo usufruir de todos os benefícios legais. 

A formalização traz diversos benefícios aos 
Microempreendedores. O site do Portal do Empreendedor do 
Governo Federal, na área de perguntas frequentes, cita alguns destes 
benefícios: direito ao auxílio-maternidade; direito a afastamento 
remunerado por problemas de saúde; aposentadoria. Ao se tornar 
MEI, a pessoa é enquadrada no Simples Nacional e ficará isento dos 
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL); com 
CNPJ, pode abrir conta em banco e ter acesso a crédito com juros 
mais baratos. Pode ter endereço fixo para facilitar a conquista de 
novos clientes; contar com cobertura da Previdência Social para o 
microempreendedor e sua família. Contar também com o apoio 
técnico do SEBRAE, para aprender a negociar e obter preços e 
condições nas compras de mercadorias para revenda, obter melhor 
prazo junto aos atacadistas e melhor margem de lucro. 

 
Planejamento financeiro, controle financeiro e educação 
financeira 

 
Buscando o avanço da Organização, se faz fundamental que 

os microempreendedores foquem no planejamento financeiro, 
sendo importante que façam um planejamento de curto e longo 
prazo, fazendo com que tenham controle sobre suas finanças e não 
sejam pegos de surpresa caso ocorra algum imprevisto.  

Segundo Ross (1998, p. 82), “Planejamento Financeiro formaliza 
a maneira pela qual os objetivos financeiros possam ser alcançados. 
Em visão mais sintetizada, um plano financeiro significa uma 
declaração do que a empresa deve realizar no futuro”. O planejamento 
faz com que a empresa não seja pega desprevenida, tendo outras 
alternativas já previstas, caso haja a necessidade de alguma mudança. 
Sendo assim, um bom planejamento financeiro possibilitará aos 
microempreendedores individuais, prever futuras mudanças que 
possam ocorrer caso o que tenha sido planejado não venha a 
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acontecer, como exemplo, eventuais mudanças no mercado, trazendo 
resultados que não eram esperados. Desta forma, tem como principal 
objetivo apresentar alternativas e driblar surpresas. Gitman (1997, p. 
588) menciona que: 

 
O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para funcionamento 
e sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e 
controlar suas ações na consecução de seus objetivos. Dois aspectos-chave do 
planejamento financeiro são o planejamento de caixa e de lucros. O primeiro 
envolve o planejamento do orçamento de caixa da empresa; por sua vez, o 
planejamento de lucros é normalmente realizado por meio de demonstrativos 
financeiros projetados, os quais são úteis para fins de planejamento financeiro 
interno, como também comumente exigidos pelos credores atuais e futuros. 
 

Portanto, o planejamento financeiro possibilita ao 
administrador da Organização, a segurança ao dirigi-la. Sendo que, 
através do orçamento de caixa e lucros, que são peças fundamentais 
ao elaborar um planejamento financeiro, o microempreendedor 
individual tem segurança para o controle de sua Organização. Para 
Ross (1998), o planejamento financeiro é importante por vários 
motivos, tais como, decisões de investimento ou financiamento 
que poderá ser feito ao estabelecer metas e possíveis adequações de 
mudanças.  

Este planejamento proporciona às empresas estarem preparadas 
a cumprir seus objetivos e metas que foram pré-determinados. A 
utilização de um planejamento financeiro propicia aos empresários 
uma gestão financeira eficiente, visto que são premeditados riscos ou 
problemas e, com isso, a Organização estará consciente de ações 
necessárias para eventuais imprevistos. 

Para buscar uma boa gestão em seu negócio, o 
microempreendedor precisa implantar um sistema de controle 
financeiro eficiente, e absorver todas as informações em benefício 
do seu crescimento. Não havendo o controle financeiro, 
dificilmente o microempreendedor se destacará no mercado, 
devido à falta de equilíbrio financeiro, e atrasará o seu 
desenvolvimento. Segundo o SEBRAE (2013), a empresa precisa 
ter as informações de registros confiáveis e organizadas em tempo 
hábil para seu bom desenvolvimento. 
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Na busca para elaborar o controle financeiro, a empresa 
precisará analisar informações e decisões que perceba serem 
essenciais e úteis para seu funcionamento, pois assim terá o 
controle de quais informações são relevantes para a tomada de 
decisão. Portanto, para ter um controle financeiro eficiente, é 
preciso ter controles financeiros básicos para uma gestão eficiente. 

 
Para a maioria das empresas de pequeno porte, independentemente do setor de 
atividades, verificamos que os controles de caixa e de bancos, controles de contas a 
receber, de contas a pagar, controles de despesas e controles de estoques são 
essenciais para a gestão financeira, ou seja, sem esses controles, o empresário terá 
dificuldades para gerenciar as finanças da empresa (SEBRAE, 2013, p. 15). 
 

Um fator bastante relevante para o controle financeiro é ter 
capital de giro, para que a Organização cumpra o pagamento em suas 
devidas datas, fazendo com que tenha uma situação de liquidez. O 
capital de giro se torna um fator determinante para que a empresa 
sobreviva no mercado. Segundo Sousa (2007), o capital de giro é um 
recurso financeiro que existe para suprir as necessidades do dia-a-dia 
das Organizações. Portanto, é preciso ter o capital de giro para suprir 
recursos que a Organização necessite em operações diárias da 
empresa. Sob o mesmo ponto de vista, para a sobrevivência das 
Organizações no mercado competitivo, é necessário praticar a 
educação financeira.  

 
A Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades 
melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros. Com 
informação, formação e orientação claras, as pessoas adquirem os valores e as 
competências necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades e dos 
riscos a elas associados e, então, façam escolhas bem embasadas, saibam onde 
procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem o seu bem-estar (BRASIL, 
2018, p. 1). 
 

Esta educação financeira faz com que, em meio a dificuldades 
e riscos que a empresa venha a passar, o empresário esteja 
preparado e opte pelas melhores decisões. Deste modo, vemos 
como é importante a educação financeira, pois ela consiste em 
transmitir conhecimento e informações de forma ampla aos 
empresários, tanto micro como macro, compreendendo questões 
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da economia e várias questões globais, que possibilitará aos 
administradores de empresas terem a noção geral do que 
influenciará sua empresa e vida em geral. 

 
Fluxo de caixa 

 
Como abordado no tópico anterior, uma ferramenta 

importante para os microempreendedores é o fluxo de caixa, que 
permite o controle de entradas e saídas de dinheiro, tendo 
informações necessárias de como está o caixa da Organização.  
Segundo Rosa (2018) o fluxo de caixa é uma reserva de dinheiro, 
que possui oscilações de entradas e saídas, possuindo saldo e um 
histórico onde é realizado e planejado para um período. 

 
Figura 3 – Composição do Fluxo de Caixa 

 
Fonte: SEBRAE, 2019. 

 

A figura 3 aborda como é composto um fluxo de caixa.  
Basicamente o registro das entradas e saídas de uma Organização 
visando o planejamento presente e futuro, podendo ter acesso ao 
saldo do caixa a qualquer momento. Por meio da composição do fluxo 
de caixa é possível analisar diariamente os saldos e, com isso, tomar 
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decisões sobre investimentos ou aplicações, projetar financeiramente 
pagamentos ou recebimentos e tomar decisões futuras necessárias. 
 
Metodologia 

 
Utilizamos a pesquisa bibliográfica, que nos permitiu 

conhecer as ferramentas de gestão, bem como seus conceitos, por 
meio de trabalhos acadêmicos, artigos científicos, teses e 
dissertações. Nesse sentido: 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 
na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 
de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 
qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Do mesmo modo, também usamos a pesquisa documental 
para analisarmos documentos como publicações, relatórios, 
estatísticas, banco de dados, legislação pertinente, etc, com intuito 
de descobrir quais são as etapas necessárias para a formalização do 
Microempreendedor Individual e os benefícios oferecidos ao se 
formalizar. Sendo assim, essas informações complementaram a 
pesquisa bibliográfica, auxiliando na capacidade de compreender e 
interpretar os dados, de maneira coerente, a fim de contribuir em 
busca de responder aos questionamentos iniciais propostos. 

 
A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 
não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 
constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e 
artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a 
fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 
tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 
filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 
programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Em busca de fazer um guia para a formalização do 
Microempreendedor Individual e elaborar planilhas de ferramentas de 



79 

gestão que possam auxiliar os empreendedores, foi realizada 
primeiramente uma pesquisa quantitativa descritiva, com o intuito de 
descobrir quais são as necessidades dos empresários. Segundo 
Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é um método que atua sobre 
um problema humano ou social, fundamentada no teste de uma teoria 
e que se constitui por variáveis quantificadas em números, e são 
analisadas estatisticamente, com o objetivo de determinar se as 
generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. 

Buscou-se entender quais são os motivos que levam os 
trabalhadores informais a não se formalizarem, mensurando o grau 
de conhecimento dos trabalhadores autônomos, acerca de como se 
formalizar legalmente; bem como descobrir se há o uso de 
ferramentas gerenciais em seu negócio e analisar as informações 
que esses trabalhadores possuem a respeito das principais 
ferramentas de gestão. 

A pesquisa qualitativa foi realizada por uma amostra de 52 
trabalhadores autônomos, de um universo que não é possível 
mensurar, devido a não formalização. Sendo assim, não existe um 
banco de dados para averiguação da quantidade de 
empreendedores não formalizados existentes no mercado. 
Inicialmente foi feita uma apresentação nas redes sociais, com o 
objetivo de explicar o cunho científico acadêmico da pesquisa e 
fazer um levantamento online para descobrir trabalhadores 
autônomos e que não possuem CNPJ aptos para a pesquisa. 

Foi utilizado como método de coleta de dados o questionário, 
sendo um dos procedimentos mais utilizados na busca em obter 
informações. O questionário foi composto por 16 questões, sendo 
elas, 13 fechadas e 3 abertas. A aplicação do questionário foi realizada 
por meio de um formulário online, aberto no dia 21 de junho de 2019 
e finalizado no dia 20 de agosto de 2019, contando com o total de 52 
pessoas participantes. O questionário foi distribuído por meio de um 
link direcionado a pesquisa, que foi enviado através de redes sociais. 
O tratamento analítico dos dados foi realizado por meio da análise 
estatística descritiva, onde podemos analisar estatisticamente as 
informações levantadas. Posteriormente, relacionamos as 
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informações levantadas na análise descritiva dos dados coletados, 
juntamente com a pesquisa bibliográfica e documental realizada 
anteriormente. Por fim elaboramos o guia de como se formalizar e 
quais são as principais ferramentas de gestão. 

 
Análise e discussão dos resultados 

 
A pesquisa realizada teve como objetivo descobrir quais são 

os motivos que levam os trabalhadores informais da cidade de 
Caldas Novas - GO a não se formalizarem, e quais ferramentas de 
gestão eles acreditam ser importantes para a sua empresa. Foi 
realizada de forma online, pela ferramenta do Google Formulários, 
respondida por uma amostra de 52 participantes. A aplicação da 
pesquisa continha num total de 16 questões e foi aplicada durante 
um período de 60 dias. 

A primeira pergunta teve como objetivo descobrir há quanto 
tempo os trabalhadores autônomos estão na informalidade. Sendo 
assim, dos 52 participantes, 38,5% trabalham há menos de 1 ano, 
17,3% trabalham de 3 a 4 anos, 15,4% trabalham de 1 a 2 anos e 
13,5% já estão na informalidade há 5 anos ou mais. Nota-se que 
mais de 50% dos entrevistados começaram suas atividades há 
menos de 2 anos, conforme gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Há quanto tempo os trabalhadores informais exercem essa atividade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em relação ao conhecimento dos participantes sobre a 
Instituição do SEBRAE, 69,2% dos participantes afirmaram 
conhecer e 30,8% não. Praticamente 1 a cada 3 empreendedores 
desconhecem os serviços prestados pelo SEBRAE, como o apoio 
para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, no qual, 
disponibilizam diversos materiais, através de consultorias, cursos, 
publicações e informações úteis para o mundo dos negócios. 

Dos 52 participantes 76,9% nunca buscaram ajuda ou 
informações no SEBRAE. O SEBRAE é um agente de capacitação 
e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos 
pequenos negócios de todo o país. Portanto, muitos 
empreendedores acabam passando por dificuldades ou deixam de 
melhorar seus serviços por não procurarem ajuda no SEBRAE. 

Ao analisar se o trabalhador autônomo acredita que possuir 
um CNPJ pode trazer benefícios a ele, observa-se que 55,8% dos 
pesquisados acreditam ser vantajoso possuir CNPJ. Porém, mesmo 
assim, eles não constituíram sua empresa na forma legal. Buscou-
se mensurar, com essa pergunta, se o participante sabe que, ao não 
se formalizar, está perdendo diversos benefícios previstos em lei.  

Foi deixada de forma aberta uma pergunta para descobrir o 
conhecimento dos empreendedores em relação a quais benefícios 
o MEI pode trazer. A grande maioria, sendo eles, 42,3% acreditam 
que o relacionamento com fornecedores através de CNPJ seria 
mais vantajoso, que assim poderiam ter preços mais acessíveis para 
compra de matéria-prima e facilidade no pagamento. O 
relacionamento com bancos, por meio da pessoa jurídica, foi citado 
algumas vezes por 19,2% dos participantes, com ênfase na prática 
de melhores taxas para investir nos negócios.  Um a cada três, que 
responderam essa questão, acreditam que a formalização do MEI 
traz vantagens no tocante ao INSS e seus diversos auxílios e 
aposentadoria. Por fim, uma pequena parte dos participantes -
15,4% - acreditam que ter CNPJ e estar conforme a lei traz 
credibilidade nos negócios. 

Em busca de avaliar o grau de conhecimento dos 
trabalhadores autônomos em relação ao MEI, chama a atenção que 
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44,2% dos participantes possuem pouco conhecimento sobre o 
MEI e, mais ainda, 11,5% não conhecem, e apenas 11,5% possuem 
grande conhecimento. Dos participantes, 32,7% possuem 
conhecimento médio sobre o MEI. Podemos destacar também que 
a somatória do “pouco” e “não conheço”, representa que 55,7% 
dos empreendedores, ou seja, mais da metade possui conhecimento 
irrelevante sobre a formalização - ver gráfico 2. 
 

Gráfico 2 – Grau de conhecimento dos participantes sobre o MEI 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Perguntou-se aos trabalhadores informais se eles contribuem 
de forma regular para a previdência social. O objetivo desta 
pergunta foi descobrir se os empreendedores informais estão 
assegurados, podendo assim, usufruir dos benefícios da 
Previdência Social. Em relação à contribuição, 76,9% dos 
trabalhadores informais não contribuem de forma regular. 
Portanto, estes não estão assegurados e podem enfrentar 
dificuldades ou aumentar o tempo para se aposentarem por tempo 
de contribuição. 

A próxima pergunta teve como objetivo identificar se houve 
necessidade de o empreendedor fazer algum empréstimo para 
aplicar em seu negócio. Apurou-se que 96,2% dos participantes 
nunca fizeram empréstimo exclusivamente para sua empresa. 
Acreditamos que as altas taxas bancárias praticadas pelos bancos 
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podem ser um dos fatores que estes trabalhadores não procuraram 
por empréstimos para desenvolverem seus negócios. 

Com o objetivo de identificar se os empreendedores possuem 
movimentação financeira em suas contas bancárias vindas do 
exercício de sua atividade, foi feita uma pergunta para descobrir se 
o trabalhador autônomo possui em seu negócio a opção de 
pagamento com cartão de crédito, pois a Receita Federal tem fácil 
acesso às contas bancárias, podendo trazer graves consequências. 
O empreendedor que não estiver atento poderá ser multado por 
não declarar imposto de renda corretamente, motivo pelo qual se 
faz importante a formalização legal e a desvinculação da pessoa 
física com a pessoa jurídica. Desta forma, 67,3% dos participantes 
possuem a opção de pagamento com cartão de crédito ou débito. 
Ou seja, devido a Receita Federal ter acesso anual a esses negócios, 
as pessoas físicas podem ser multadas por sonegação de impostos. 

Ao questionar os trabalhadores autônomos com intuito de 
reconhecer se precisaram se ausentar de suas atividades por mais 
de um mês por motivo de saúde, necessitando, assim, utilizar os 
serviços da Previdência Social, identificamos que 23,1% deles 
precisaram sim se ausentar por esse motivo. Podemos constatar 
que esses trabalhadores, por não contribuírem regularmente, 
perderam o acesso ao benefício.  

Questionados em relação aos motivos que os impedem de se 
formalizar, com objetivo de identificar as principais dificuldades 
encontradas pelos empreendedores na formalização, as respostas 
obtidas foram: 15% acreditam que a falta conhecimento sobre o 
MEI é o grande empecilho para a formalização; 11,5% acreditam 
que o problema é a burocracia e a falta de políticas do governo, que 
visam fomentar o empreendedorismo. Já 9,6% colocam como 
barreira o pagamento de impostos. Por fim, 9,6% não consideram 
ter nenhum motivo que os empeça de se formalizar. 

Recomenda-se o uso de planilhas para auxílio na gestão das 
empresas, pois através delas são possíveis registrar dados que, 
posteriormente, se tornam informações, tal como o cadastro de 
clientes, entrada e saída de produtos, cronograma de etapas, 
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estoque, fluxo de caixa etc. Sobre o assunto, foi perguntado aos 
entrevistados se eles utilizam planilhas de gestão em suas empresas. 
Dos entrevistados, apenas 28,8% utilizam alguma planilha para 
controlar seu negócio (gráfico 3). Este dado se torna preocupante, 
pois mais de 70% dos empreendedores não tem nenhum tipo de 
controle da sua Organização, podendo ter dificuldades para 
identificar eventuais problemas e se antecipar perante os 
concorrentes. 

 
Gráfico 3 – Identificar se os trabalhadores informais utilizam alguma 

planilha de gestão 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Entende-se que o planejamento financeiro é importante para 
o diagnóstico da atual situação da empresa, bem como a definição 
de objetivos, metas e estratégias para curto, médio e longo prazo. 
Sendo assim, 48,1% dos participantes não possuem qualquer tipo 
de planejamento financeiro, demonstrando que praticamente 
metade dos empreendedores não está pensando na saúde financeira 
de seu negócio, nem planejando os próximos passos. 

O controle de estoque é importante para poder gerir, fiscalizar e 
registrar as entradas e saídas de mercadorias, dando suporte para 
compra de novas mercadorias ou insumos. Nota-se que 34,5% dos 
participantes ainda não possuem algum controle de seu estoque, o que 
pode levar o empreendedor a ter problemas na entrega de produtos e 
compras de insumos com preços mais elevados, por exemplo. 
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O objetivo da próxima questão foi identificar as ferramentas 
que mais iriam auxiliar os empreendedores em seu dia a dia. A 
ferramenta para custos e precificações foi a mais escolhida, sendo 
relevante para 56,9% dos 52 participantes. Fluxo de caixa ficou em 
segundo lugar, sendo considerável para 54,9% dos trabalhadores. 
O cadastro de clientes vem em seguida, sendo essencial para 47,1% 
dos entrevistados. E por fim, considerando as ocorrências de maior 
destaque, o controle de estoque foi marcado como imprescindível 
para 43,1% das pessoas, ver gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Identificar quais ferramentas de gestão os trabalhadores autônomos 

acreditam que possam auxiliá-los em seu negócio. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A ferramenta de fluxo de caixa auxilia na previsão do saldo 
para determinado dia, mediante o registro assíduo das receitas e dos 
gastos da empresa. O objetivo foi descobrir se os empreendedores 
estão cientes de seu capital em determinados períodos. Sendo 
assim, 55,8% dos participantes não possuem fluxo de caixa, e, 
portanto, não tem a noção real de seu caixa. 

Hoje em dia existem diversas ferramentas online e offline que 
auxiliam os empreendedores na hora de gerir suas empresas. O 
bom e velho papel sulfite com registros manuais ainda são 
utilizados até os tempos atuais, no entanto, não trazem praticidade 
e rapidez no acesso às informações.  

Conclui-se que 21,2% dos participantes não controlam a empresa 
de nenhuma maneira, 53,8% controlam manualmente e apenas 25% 
controlam no computador, ver gráfico 5. O que chama atenção é que 
apenas ¼ dos empreendedores utilizam o computador para controlar 
sua empresa, sendo que hoje em dia passamos uma grande parte do dia 
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em dispositivos online. Também pode-se frisar que 21% das pessoas 
não possuem qualquer tipo de controle, o que dificulta na hora da 
tomada de decisão. 

 
Gráfico 5 – Identificar se o trabalhador autônomo controla sua empresa através de 

computador ou manualmente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Mediante as informações colhidas na pesquisa qualitativa, 

aliadas às informações adquiridas nas pesquisas bibliográficas e 
documental, foi elaborado o guia com o passo a passo para a 
formalização do MEI, bem como as planilhas de gestão 
apresentadas a seguir. 
 
Guia para a formalização e planilhas de gestão 

 
Foi elaborado um guia para a formalização do 

Microempreendedor Individual, que contém passo a passo quais 
etapas devem ser seguidas para se formalizar. Também possui três 
planilhas que são: fluxo de caixa, precificação e cadastramento de 
clientes, que serão utilizadas como ferramentas de gestão pelas 
empresas. 

O guia foi elaborado em modelo prático e simples com intuito 
de explicar os passos para a formalização do MEI. Foi construído 
com intuito de otimizar o tempo dos trabalhadores que buscam a 
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formalização, contendo informações que são fundamentais para 
entender como funciona o MEI, os documentos necessários para 
o processo de formalização e locais onde é preciso comparecer. 
Este guia é composto por: Motivos para formalização do MEI; 
Obrigações como MEI; Faturamento Anual; Documentos 
necessários; CNAE; Formas de se formalizar; Locais necessários 
para regularização do MEI. 

O guia também está disponibilizado à comunidade através do 
link (http://bit.ly/guiasimples2020), que direcionará para fazer o 
download do arquivo proposto. Portanto, este guia poderá auxiliar 
os trabalhadores que buscam a formalização obterem as 
informações necessárias para isso. Após o guia de formalização do 
MEI, foram elaboradas as principais planilhas de gestão citadas 
pelos trabalhadores informais entrevistados, sendo elas, fluxo de 
caixa, precificação e cadastro de clientes para auxiliá-los na gestão 
de sua Organização. 
 
Planilha de fluxo de caixa 

 
O fluxo de caixa foi elaborado com o objetivo de auxiliar os 

empreendedores na gestão de caixa de sua empresa, fazendo com 
que tenham controle sobre seu caixa diário, portanto dará o suporte 
e informações em tempo real que facilitará a vida do tomador de 
decisões da Organização. 

No fluxo de caixa mensal possui a opção de colocar as datas, a 
descrição, e os valores de entradas e saídas; o saldo total de receitas, 
despesas e o saldo atual. Possui o fluxo dos 12 meses do ano. Em 
outra aba está o relatório, apresentado através de gráficos, expondo o 
valor líquido do saldo, mês a mês, fazendo com que o empreendedor 
compreenda de forma clara e objetiva seu caixa.  

Esta planilha também se encontra disponível para a 
comunidade através do link (http://bit.ly/fluxodecaixa2020) que 
possibilita o download para sua utilização. A seguir, a planilha de 
precificação que ajuda no controle de preços e custos da 
Organização. 
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Planilha de precificação 
 
A planilha de precificação foi elaborada com o objetivo de 

auxiliar os empreendedores a compor seus preços, possibilitando 
ter referência na hora desta elaboração por meio da concorrência, 
definindo seus custos, despesas e margem de lucro por exemplo.  

Nesta planilha é possível colocar as matérias-primas que são 
utilizadas como, por exemplo o material, o valor deste material, 
quantidade e valor final. Possui a opção de acrescer os custos de 
embalagem, impostos, custo de frete e também colocar o valor 
cobrado por hora do trabalhador, dentre outros. No final gerará o 
valor a ser cobrado do produto ou serviço. 

Está planilha também está disponível para a comunidade 
através do link (http://bit.ly/planilhaprecificacao2020) que 
possibilita o download para sua utilização. A seguir, a planilha de 
cadastro de clientes que auxilia no controle dos mesmos. 
 
Planilha cadastro de clientes 

 
A planilha de cadastro de clientes foi elaborada com o 

objetivo de auxiliar os empreendedores a ter um controle de seus 
clientes. É muito importante cuidar dos clientes, tanto os novos, 
como manter os que a empresa já possui, portanto, está planilha 
poderá fazer com que seja feito o pós-venda e facilitar no processo 
de fidelização.  

É feito o cadastramento de formulário através do 
preenchimento de informações do cliente, como nome, sexo, data 
de nascimento, endereço, cidade, telefone, data da última compra e 
o cálculo do tempo que o cliente realizou a última compra. 
Portanto, um cadastro que traz informações que auxiliam os 
empresários ter conhecimento de seus clientes, o que pode auxiliá-
los no pós-venda. Esta planilha também está disponível para a 
comunidade através do link (http://bit.ly/cadastroclientes2020) 
que possibilita o download para sua utilização. 
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Considerações finais 
 
Foi possível, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, 

ampliar o conhecimento em relação aos benefícios de ferramentas de 
gestão para as empresas, também identificar os benefícios e os 
procedimentos para a formalização. Já a pesquisa qualitativa 
possibilitou uma compreensão a respeito da importância da 
formalização para os trabalhadores informais, e uma reflexão a 
respeito dos principais motivos que levam esses trabalhadores a não 
se formalizarem. Além disso, contribuiu para a identificação das 
principais planilhas de gestão, que auxiliará os empreendedores na 
gestão de sua empresa. 

Por meio dos resultados da pesquisa quantitativa, observa-se que 
metade dos entrevistados começaram a sua atividade em menos de 
dois anos. De modo geral, é possível observar que os participantes não 
possuem muito conhecimento em relação ao MEI, representando 
55,7%. Em relação à Instituição do SEBRAE, como informações e 
capacitações que são disponibilizados, 76,9% nunca buscaram tais 
informações. Dos 52 entrevistados 50% acreditam que possuir CNPJ 
possibilita vantagens, no entanto, ainda assim, continuam vivendo de 
forma ilegal. Em relação ao controle de sua empresa 21,2% dos 
participantes não controlam a Organização nem manualmente, nem 
através de computadores, ou seja, é impossível tomar decisões sem 
saber como está a vida financeira da Organização.   

Dada à importância do tema, se faz necessário que haja uma 
conscientização em relação aos benefícios que estar formalizado traz 
ao trabalhador formal, e como é importante estar amparado na lei, o 
que traz grandes benefícios como criar valor para empresa, melhorar 
relacionamentos com instituições bancárias e fornecedores, ou seja, 
traz credibilidade à Organização. Também ter o controle da 
Organização em planilhas auxilia os empresários, desencadeando 
competência e vantagem competitiva no mercado. 

Nesse sentido, o guia disponibilizado com o passo a passo 
para a formalização é de grande auxílio aos trabalhadores informais 
que desejam se formalizar, mostrando de forma simples como 
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devem proceder, bem como as ferramentas que também foram 
disponibilizadas, assessorando os microempreendedores em uma 
gestão eficiente. 
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Capítulo 6 
 

CONTABILIDADE GERENCIAL COMO 
DIFERENCIAL DE GESTÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES 
 

Abner Barros da Silva1 
 

 
 
Introdução  

 
As atividades econômicas, cada vez mais globalizadas, 

evoluem, produzindo um volume de informações pelos ambientes 
competitivos que cresce exponencialmente, ao mesmo tempo em 
que o surgimento de novas tecnologias impacta na dinâmica de 
como os negócios são realizados. 

É neste cenário que as empresas precisam estar preparadas 
para enfrentar as demandas estratégicas, táticas e operacionais em 
um mercado acirrado. Para tanto, é necessário ter informações 
confiáveis, concisas e que agregue valor na gestão empresarial. 

Nesse sentido, a contabilidade desempenha um papel 
estratégico para o desenvolvimento e posicionamento competitivo.  

Muitos profissionais ainda desconhecem sua funcionalidade e 
a sua importância para tomada de decisão nas Organizações. Ela 
constitui um sistema de informações que orienta os gestores sobre 
os rumos econômicos a serem tomados. 

 
Bons tomadores de decisões não tomam muitas decisões. Eles tomam decisões 
que fazem a diferença. E eles sabem quando uma decisão é necessária. E então 
eles não adiam. Bons tomadores de decisões sabem que a parte mais 
importante, e mais difícil, da tomada de decisões não é tomar a decisão. Isso 
costuma ser bem fácil. A parte mais difícil e mais importante é certificar-se de 

 
1 Graduado em Administração (Faculdade ALFA), Pós-Graduado em Controladoria 
e Finanças (Faculdade ALFA). Atualmente é professor na UNIP e Diretor do 
Instituto 360° Educacional. 
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que a decisão tem a ver com o problema certo. Poucas coisas são mais 
prejudiciais do que tomar decisões certas a respeito do problema errado 
(AMORIM, 2015, s.p.). 

 

A Contabilidade atua de forma cirúrgica nas Organizações.  O 
seu papel de fomentar dados precisos se torna progressivamente 
imprescindível.  Os seus estudos e correta aplicação podem 
significar ações importantes: nos investimentos, nas despesas e 
custos, e nas proposituras de melhores e maiores alternativas de 
alavancagem financeira dos escassos recursos de capital de giro, 
seja na esfera pública seja no Setor Privado.  O profissional contábil 
é como um médico das empresas e como tal, não pode errar nesse 
momento crucial.  

Mais do que nunca as decisões dependerão de números e 
interpretações, aplicações de fórmulas, análises, auditorias, correta 
escrituração e apresentação transparente e objetiva de 
demonstrações e referidas notas explicativas.  Esse é o caminho: de 
governança, accountability e integridade (compliance).   Ela é o meio, e 
o resultado dependerá justamente dessa boa gestão estratégica. 

Ao tratar do assunto contabilidade gerencial executiva, deve-
se sempre mencionar as formas de condução e direcionamento 
para uma Organização. Quando se trata de definir sua gênese deve-
se relacionar com a possibilidade de resolver os eventuais 
problemas, muitas vezes ocorridos pela ruptura, nas Organizações 
entre os stakeholders, ou seja, quem é o dono, quem são seus pares, 
quem afinal administra. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é do tipo exploratório, 
pois busca aproximar à temática. É descritiva, pois descreve o 
fenômeno e explora as ações e práticas organizacionais da 
contabilidade.  

 
Metodologia 

 
Hoje mais do que nunca, a contabilidade é parte 

imprescindível da gestão de negócios e devido às transformações 
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no mundo empresarial, torna-se estratégico a gestão contábil para 
o gerenciamento das decisões em toda estrutura empresarial.  

O presente trabalho tem como Metodologia a pesquisa 
literária/bibliográfica e descritiva, fundamentada em leitura e 
análise de publicações em sites, livros e artigos científicos. Além 
disso, a pesquisa é qualitativa, tem caráter exploratório e 
abordagem descritiva. 

A proposta é analisar e destacar o papel da contabilidade 
realiza para o desenvolvimento empresarial, tão quanto o papel 
estratégico de fomentar a tomada de decisões, onde se torna cada 
vez mais imprescindível em um mercado competitivo. 

A proposta desta metodologia nos permitirá um 
desenvolvimento e aprimoramento das nossas habilidades 
acadêmico-científicas, ampliando nossos conhecimentos para que 
possa nos posicionar no mercado de trabalho com diferencial 
competitivo, além de contribuir para ampliar a visão sistêmica e 
reflexões acerca do contexto da gestão empresarial como todo. 
 
Contabilidade gerencial 

 
Em um cenário de incertezas diante da crise mundial causada 

pela COVID-19, por exemplo, a Contabilidade Gerencial tem 
papel fundamental, pois não é à toa que é considerado por muitos, 
o médico das empresas. Ela é capaz de diagnosticar, encontrar o 
problema e propor as melhores soluções diante da situação. Afinal, 
a contabilidade tem o conhecimento amplo sobre obrigações 
acessórias, economia, gestão financeira e na grande maioria, 
legislação trabalhista. 

Podemos definir que a função estratégica dela é ser utilizada 
como um importante agente fomentador de soluções, dados, 
indicadores, garantindo que as informações cheguem às pessoas 
certas no tempo adequado, através de compilação, síntese e análise 
da informação. 

Na visão de Horngren, Sundem e Stratton (2004, p. 4), 
“Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, 
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acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar informações 
que auxiliem os gestores a atingir objetivos organizacionais”. 

Já para Ricardino (2005, p. 9), “a contabilidade gerencial, num 
sentido mais profundo, está voltada única e exclusivamente para a 
administração da empresa, procurando suprir informações que se 
'encaixem' de maneira variável e efetiva no modelo decisório do 
administrador”.  

Pôde-se notar que os autores ao conceituarem Contabilidade 
Gerencial utilizaram de uma mesma linha de raciocínio do pressuposto 
que ela serve de ferramenta gestão de risco, controle e informações. 

De outra parte, tem ainda a atribuição de fazer planejamento 
perfeito com objetivo de se chegar a um controle eficaz, ou seja, 
controlar as atividades da empresa e organizar o sistema gerencial com 
a intenção de permitir à administração ter conhecimento dos fatos 
ocorridos e seus resultados. Tem se ainda, a conexão entre as ações 
locais dos gerentes e a lucratividade da empresa, para que eles possam 
saber quais ações suas levam a empresa em direção à sua meta. 

Dentro do contexto empresarial de uso interno, tem a 
finalidade de alimentar planilhas, relatórios e outras fontes que 
fornecem dados para comparações, elaboração de orçamento, 
delimitação do ponto de equilíbrio, mix de produtos, correta 
definição do preço dos produtos ou serviços e até mesmo na 
definição de metas e objetivos da empresa. 

 
A Contabilidade Gerencial é uma ferramenta de apoio e orientação no processo 
de gestão organizacional, pois se vale das informações que já existem no sistema 
contábil, transformando-as em gerencial, para tomada de decisões. Os 
modernos modelos de gestão, seja pública ou privada, exigem concentração e 
empenho nos objetivos fixados para atingir os resultados planejados. Todos os 
meios devem se focar nos fins! Eficiência, eficácia e economicidade são fatores 
importantes para a gestão em busca dos resultados, mas é a efetividade que 
garante a real sobrevivência das instituições (SAVINO, 2015, s.p.). 
 

Sob outra perspectiva é possível também comparar as 
empresas com os concorrentes, utilizando dados do mercado para 
entender melhor o contexto em que você está 
trabalhando, utilizando previsões e tendências para uma visão em 
longo prazo do negócio como um todo. 
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Em suma, vê-se que a Contabilidade é fundamental para uma 
empresa, todavia, em tempos de crises econômicas, são ainda mais 
imprescindíveis, pois em tempos como esse, as empresas precisam 
tomar decisões de forma rápida e assertiva, não podendo cometer 
erros (que nessa situação poderão colocar fim ao negócio), e para 
isso precisam obter e analisar informações e dados rapidamente, e 
uma Contabilidade e Gestão de Riscos podem fornecer essas 
informações.  
 
A contabilidade gerencial: essencial na gestão de negócios  

 
O mercado está mudança. As pessoas estão mudando. A 

informação que antes era vista como coadjuvante nas 
Organizações, torna-se protagonista diante desse contexto de 
mudanças as empresas vêm enfrentando devida à globalização e o 
valor da informação como elemento chave na gestão empresarial. 

 
A contabilidade gerencial é fundamental em todo o campo de exercício da 
instituição. Assim, informações e dados sobre situações pretéritas ou atuais 
somente poderão ser elementos de valor para o padrão decisório, na proporção 
em que o que ocorreu e o que está ocorrendo sejam apreciadores válidos 
daquilo que poderá ocorrer posteriormente, situações semelhantes às já 
vivenciadas (BRASIL ESCOLA, 2017, s.p.). 
 

É fato que a contabilidade também deixou de ser mero 
departamento de uma empresa e passou a ser ferramenta essencial 
de qualquer gestor na gestão de negócios. Assim, ela divide 
estrategicamente a tarefa de fazer planejamento, visando alcançar 
um controle eficaz, vista controlar as atividades da empresa e 
organizar o sistema gerencial, permitindo que a administração 
tenha conhecimento dos fatos ocorridos e seus resultados. 

Portanto, é a base de uma administração segura. Sua utilização 
traz sucesso para os negócios. Molda-se para os gestores a direção, 
estratégia, ação e os planos a serem seguidos, como se fosse um 
termômetro que mede e trata a saúde geral de uma Organização. 

Para Braga (2018, s.p.) a principal finalidade da contabilidade 
gerencial dentro das Organizações é: 
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Sua principal finalidade é gerir a empresa de forma inteligente e sensata, de forma a 
se evitar possíveis complicações financeiras em épocas de crise. O contador 
gerencial deve ser um profissional com visão de gestão estratégica, e ter 
conhecimentos de contabilidade financeira, contabilidade de custos, e também na 
área tributária, pois por ter acesso aos números e às informações da empresa de 
forma ampla, pode sugerir estratégias de tributação voltadas diretamente para as 
empresas ou determinados produtos, tendo em vista que a questão tributária é 
totalmente importante para manter a saúde financeira de uma empresa. 
 

O valor da informação contábil 
 
É cada vez público e notório a seriedade da informação como 

poder estratégico nas Organizações. A informação é um bem que tem 
alto valor e bem trabalhado torna-se arma poderosa a favor da 
competitividade de mercado. Conforme Hendriksem (1998, p. 160),  

 
a contabilidade gerencial está sofrendo mudanças importantes para refletir o novo 
ambiente desafiador que as empresas enfrentam. Informações precisas, oportunas 
e pertinentes sobre a economia e o desempenho das empresas são cruciais. 

 
Além disso, também permite uma análise da empresa em 

comparação com concorrentes de mercado, o que é importante 
para que perceba-se com clareza em qual ponto está, quais os 
principais desafios, quais as tendências do negócio e como ele pode 
ser projetado. 

O interessante é que como ela analisa fatores internos e externos, 
é possível que encontre ferramentas de gestão e administração mais 
modernas, mude o que não está funcionando bem e expanda o foco 
de clientes e de mercado. 

 
A Contabilidade deve ter como características de gerar informação que possam 
ser úteis a administração tomar decisões, nesse aspecto deve ter ser útil, 
oportuna, clara, íntegra, relevante, flexível, completa e preditiva possibilitando 
fornecer indicadores de tendências, sendo assim ser possível estar direcionada 
à gerência do negócio (OLIVEIRA; MULLER; NAKAMURA, 2000, p. 3). 

 
A grande relevância é entender não apenas o que, mas o 

porquê dos resultados. Por mais que um lucro alto possa soar como 
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um resultado positivo, nem sempre isso se prova absolutamente 
verdadeiro. 

Em muitas Organizações o dever de elucidar os dados 
contábeis para o plano de metas, alocamento de recursos e 
mensuração do desempenho financeiro ficam a cargo do 
Controlador ou Controller, um profissional com ampla experiência 
e capaz de expressar aos gestores o que está por detrás dos 
números. Com isso, se torna uma fonte de informações de alta 
credibilidade e objetividade que podem aumentar o conhecimento 
sobre a própria empresa, o negócio e o mercado. 

Portanto é crucial para o sucesso empresarial a informação 
obtida e lapidada pela equipe, posto que orienta as decisões que 
moldarão o futuro do negócio e serve como base para a avaliação 
e aprendizado com os erros do passado, os indicadores de 
desempenho. 
 
Contabilidade gerencial como ferramenta na geração de valor 
nas Organizações 

 
A Contabilidade sempre foi usada para estudar o patrimônio, 

dentro dos ramos desta sapiência temos a contabilidade gerencial 
que foi se desenvolvendo através dos anos e hoje se configura 
como uma das principais fornecedoras de informações para a 
gestão econômica empresarial.  

Assim, as empresas que tem como foco gerar valor se tornam 
mais saudáveis e sólidas, proporcionam benefícios para o corpo 
social, maiores oportunidades de carreira para os colaboradores e 
maiores possibilidades de negócios para os fornecedores. 

Diante deste contexto, tem grande destaque gerencial, desde que 
as informações sejam apresentadas em um formato capaz de ser 
entendida por todos, em tempo certo e colocadas num entendimento 
objetivo, proporcionado assim, através de sua análise, criação de 
valores através do tempo. 

Contudo, para os negócios é crucial importância saber manusear 
as informações como foco gerar valor agregado. A título de exemplo, 
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o orçamento é vital para o auxílio do planejamento e controle, tendo 
como atributo principal estabelecer relação entre as receitas e despesas, 
comparando os resultados previstos com os efetivamente realizados 
e, principalmente, pré-determinando as operações a serem realizadas 
para a obtenção do melhor resultado financeiro.  

 
Considerações finais 

 
O presente estudo procurou proporcionar uma reflexão sobre 

a importância da Contabilidade Gerencial nas empresas, trazendo 
à discussão o papel estratégico dentro das Organizações enquanto 
gestão contribuindo para a ideia do tema. 

Com base no trabalho realizado acreditamos ter demonstrado 
de transparente que a gestão contábil vem se transformando ao 
longo dos últimos anos, passando de um modelo estático, histórico 
e limitado para um modelo integrado à gestão do negócio com 
características muito mais flexíveis, de tempo hábil e ilimitadas, 
alinhadas às estratégias do negócio e parte essencial no suporte aos 
processos decisórios.  

Além disso, verificou-se que os sistemas de informações 
contábeis são responsáveis, em grande medida, pela evolução dos 
processos contábeis ao proporcionarem maiores capacidades de 
processamento e armazenamento de informações, utilizados 
através de um escopo de planejamento e controle adequados e 
alinhados à estratégia principal do negócio. 

Foi de suma importância e uma experiência enriquecedora 
realizar o presente estudo, o que agrega de forma relevante 
conhecimentos não somente da administração indiretamente mas, 
de todo processo de uso estratégico da Contabilidade Gerencial nas 
Organizações, algo que tem que ser respaldado cada vez mais pelos 
gestores empresariais público e privado afim de assegurar uma 
maior transparência, efetividade, organização de dados e 
principalmente, poder de competitividade de mercado. 
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Capítulo 7 
 

ESTUDO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS EM 
RELAÇÃO À VARIAÇÃO DA RECEITA 

 
Jamilson Lopes Pereira1 

 
 
 
Introdução 

 
O Brasil é um país com potencial econômico muito grande, 

apesar de toda essa turbulência financeira que se passa nos últimos 
anos. As empresas procuram cortar a maior quantidade de custos 
possíveis e vender o máximo possível para gerar receitas, porém 
poucas empresas sabem que os custos em sua maior parte estão 
ligados com a quantidade que a empresa gera de receita.  

Antes do aperfeiçoamento dos custos, as readequações de 
custos eram feitas com eliminação de desembolsos com das 
principais fontes de gastos de dinheiro, isso ocorria sem um estudo 
ser realizado. Diante de um ambiente de extrema competição das 
empresas, haja vista, que o mercado consumidor dita as regara para 
o preço dos produtos o estudo dos custos passou a ser muito 
importante para as Organizações, deixando de ser modismo e 
passando a ser necessidade dentro as Organizações. 

O trabalho realizado tem como finalidade de apresentar uma 
maior visão sobre o comportamento dos custos em ralação as 
receitas, com as condições de custos, de taxas de mercado e de 
análise financeira, e junto a tudo isso, mostrar o planejamento de 
um orçamento e de operações organizadas de administração, para 
quem for executar um determinado projeto, não começar sem um 

 
1 Graduado em Administração (UNIVERSO), Pós-Graduado em Gestão de 
Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas (IPOG). Atualmente é professor 
no UNICEUG. 
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prévio esclarecimento sobre o que pode acontecer com os custos 
das empresas e suas possíveis oscilações. 

 
Referencial teórico 

 
Conforme Cruz e Ribeiro (2004), destacam que o referencial 

teórico consiste-se no embasamento que dá sustentação ao objeto de 
estudo, sendo resultante de pesquisa bibliográficas em autores que 
relatam o tema e o problema em questão. As fontes de pesquisa são 
obras de outros autores que já trataram de assuntos em estudo. Faz-
se, portando uma revisão da literatura existente, no que concerne não 
só ao acervo de teorias e suas críticas, como também aos trabalhos 
realizados que as tomam como referência. Esta etapa do trabalho se 
caracteriza pela localização e consulta das fontes diversas de 
informações escrita por outros autores, bem como para coleta de 
dados gerais ou específicos a respeito de determinado tema. 

 
Custos  

 
De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), os custos são 

medidos e estimados pelos valores correntes dos recursos 
econômicos e financeiros consumidos, ou a serem consumidos, no 
desenvolvimento ou na obtenção de bens e serviços utilizados nas 
operações fins das Organizações. Independentemente das 
características econômicas de atuação da empresa, seja ela no ramo 
de prestação de serviço, indústria ou comércio os custos possuem 
o mesmo princípios de origem mudando apenas suas 
características. 

Para Assaf Neto (2008), o custo do produto vendido é a soma 
dos estoques nele empregado, com os custos de produção e mais o 
tempo com seu respectivo período. Nesse princípio, entram todos os 
custos relativos para elaboração do produto, realização do serviço ou 
comercialização de mercadorias, com relação aos insumos, quer 
indiretos, quer fixos, quer variáveis. 
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Na visão de Bornia (2010), os custos de fabricação é o valor 
dos insumos usados na fabricação dos produtos da empresa. 
Exemplos desses insumos são: materiais, trabalho humano, energia 
elétrica, máquina e equipamentos, entre outros. O custo de 
fabricação diferencia-se do gasto pelos insumos adquiridos, 
enquanto o custo está relacionado com os insumos efetivamente 
utilizados. Por exemplo, se a empresa compra 800 unidades de 
matéria prima, mas só usa 500 unidades no período, o gasto 
equivale as 800 unidades, porém, os custos são o montante relativo 
ás 500 unidades utilizadas. Outo exemplo é a compra de uma 
máquina: o gasto refere-se ao valor total, enquanto a parcela da 
máquina utilizada no período dá origem a custos. A identificação 
desses custos é feita por um item de custo denominado de 
depreciação, o qual representa a parte dos equipamentos 
consumida no período. Seguindo no pensamento de Bornia (2010), 
a máquina não tem uma parte consumida no período, mas vai se 
desgastando com o tempo e uso. Sendo assim, a depreciação 
representa a perda de valor do equipamento em determinado 
período considerado. Vários modelos podem ser empregados para 
representar esse item de custo. O mais usual é o linear, no qual a 
depreciação por unidade de tempo equivale ao valor do 
equipamento dividido por sua vida útil. Em algumas situações em 
que a depreciação é um item muito relevante, como empresas de 
transporte, pode-se acompanhar o valor do equipamento no 
mercado durante sua vida útil e criar um modelo próprio para a 
apuração correta do custo: 

 
O custo do capital é estimado em um dado momento. Ele reflete o custo médio 
futuro dos fundos por um longo prazo, com base nas melhores informações 
disponíveis. Esse enfoque é coerente com a utilização dos custos de capital para 
decisões de investimento financeiros a longo prazo. Um mesmo conceito para 
o autor é a estrutura-meta capital, que é um “mix” ótimo de financiamento, 
através de capital de terceiros e próprio. Com isso, as empresas visam a um 
certo mix de financiamento, para maximizar a riqueza de seus investidores 
(GITIMAN, 2012, p. 384). 
 

Segundo Dutra (2003), a classificação dos custos 
considerando sua relação com o volume de produção seja 
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industrial, serviço prestados ou custo do produto vendido divide-
se em custos fixos e variáveis. Os custos fixos são aqueles que 
independem do nível de atividade da empresa, ou seja, não variam 
com alterações no volume de produção, como salários do gerente, 
por exemplo. Já os custos variáveis, ao contrário, estão 
intimamente relacionados com a produção, isso é crescem com o 
aumento do nível de atividade da empresa, tais como os custos de 
matéria-prima. 

Diz Bornia (2010) que, outra classificação bastante importante 
para as tomadas de decisões é a separação dos custos em diretos e 
indiretos, de acordo com a facilidade de identificação dos mesmos 
com um produto, processo, centro de trabalho ou qualquer outro 
objetivo que beneficie a gestão da empresa na tomada de decisão. 
Custos diretos são aqueles que facilmente relacionados com as 
unidades de alocação de custos (produtos, processos, setores, 
clientes e etc). Exemplos de custos diretos em relação aos produtos 
são a matéria-prima e a mão de obra direta. Na análise dos custos 
indiretos, esses custos não podem ser facilmente atribuídos às 
unidades, necessitando de alocações para isso. Exemplo dos custos 
indiretos em relação aos produtos são a mão de obra indireta e o 
aluguel. As alocações causam a maior parte das dificuldades e 
deficiências dos sistemas de custos, pois não são simples e podem 
ser feitas por vários critérios. A problemática da alocação dos 
custos indiretos aos produtos e análise dos mesmos dá origem ao 
que se chama de métodos de custeio.  

De acordo com Las Casas (2009), conhecer os custos é 
fundamental no processo de determinação de preço, tendo em vista 
que os custos totais de um produto é a soma dos custos fixos com os 
custos variáveis, se receita total é o resultado do preço multiplicado 
pela quantidade vendida, torna-se necessário estipular-se um preço de 
forma que os custos da empresa sejam recuperados. 
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Preço de venda e orçamento 
 
De acordo com Lemes Junior e Cherobim (2002), antes de 

estabelecer um preço de venda, qualquer empresa deve definir 
claramente quais são seus objetivos. Um preço ótimo é aquele que 
maximiza o lucro, haja vista as vendas são as fontes de receita de 
qualquer empresa, porém, existem empresas que não tem uma 
grande participação no mercado e adotam uma política de redução 
de preço, para conquistar seu espaço. Outra justificativa para 
redução de preço é a alta escala da produção, assim, uma empresa 
eleva sua participação no mercado e ganha na lucratividade, em 
decorrência do elevado volume de vendas.  

O preço de venda é muito relativo e vem se estruturando de 
acordo com o mercado financeiro, pois as taxas mudam 
constantemente, e com isso, o preço de hoje pode não ser o de 
amanhã. Essa formação do preço contempla várias variáveis 
distintas, mudando de acordo com o Estado, dificultando a 
precificação do produto final (GITMAN, 1997).  

Seguindo o pensamento de Hoji (2004), determinar o preço 
de venda é uma questão de extrema importância para uma empresa. 
Se ela praticar um preço muito baixo, esse pode não cobrir suas 
despesas ou não gerar um lucro satisfatório aos acionistas, e, se o 
preço for muito alto, pode inibir a venda. Assim, o preço de venda 
deve ser adequado para que os resultados sejam favoráveis. Muitas 
vezes, os preços são determinados pelo mercado, cabe às empresas 
se ajustarem para acompanhar os preços do mercado. 
Tradicionalmente, as empresas calculam o preço de venda, 
mediante a seguinte equação:  

Preço de venda = custo + despesas + lucros 
Bruni e Famà (2003) diz que existem várias razões que podem 

justificar o emprego do método de definição de preço, com base 
nos custos: simplicidade - ajustando o preço ao custo não é preciso 
preocupar-se com ajustes em função da demanda, segurança; 
justiça - muitos acreditam que um preço acima do custo é mais 
justo, pois os vendedores obtêm um retorno justo por seus 
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investimentos, sem tirar vantagem do mercado, quando ocorrem 
elevações de demanda. 

É um método para formação de preço utilizado, geralmente, por 
grandes empresas para grandes projetos, onde todas as despesas para 
a execução de determinado projeto são calculadas e uma taxa de lucro 
é aplicada sobre o custo total da produção como forma de pagamento 
pelos serviços prestados. (LAS CASAS, 2009).  

De acordo com Hoji (2004, p. 345), “a formação de preço 
baseado nos custos é bastante simples. Uma vez calculado os 
custos de produção, sobre ele adicionam-se os impostos, as 
despesas de comercialização e administrativas e o lucro desejado”. 

Na visão de Tavares (2000) o orçamento é essencial para o 
planejamento e controle de qualquer empresa, uma forma de controlar 
gastos e se organizar para investimentos futuros com base nas receitas 
de vendas e ou faturamento da Organização. O orçamento é a etapa 
do processo de gestão estratégica em que se estima e determina a 
melhor relação entre resultados e despesas para atender às 
necessidades, características e objetivos organizacionais no período 
estipulado. Para o mesmo autor, em um orçamento, é preciso 
desenvolver estratégias, contemplar estimativas de alocação de 
pessoas e de materiais, necessários para produzir os resultados 
esperados, sempre minimizado o máximo possível os custos e 
maximizando a receitas ou faturamento das Organizações. 

Welsch (1983) define orçamento como sendo um plano 
administrativo que abrange todas as fases das operações, para um 
período de tempo futuro. Associa o orçamento as funções 
administrativas, abrangendo o planejamento, execução, controle, 
avaliação, motivação e coordenação, assim buscando os resultados 
para sempre alcançar os objetivos. 

 
Fluxo de Caixa 

 
Para Silva (2001), fluxo de caixa é considerado um dos principais 

instrumentos de análise da saúde financeira da empresa, propiciando-
lhes identificar o processo de circulação do dinheiro, através da 
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variação das disponibilidades mais aplicações financeiras. No mundo 
atual possivelmente a maioria das transações das empresas não 
envolvem o caixa físico propriamente dito, uma vez que os 
pagamentos podem ser feitos com cheques ou em conta corrente, e 
os recebimentos podem ser depositados diretamente nos bancos sem 
que precise transitar pelo caixa da empresa, mesmos essas operações 
não passando pelo caixa elas fazem parte do fluxo de caixa da empresa, 
sendo todas descritas com suas origens no movimento de entrada e 
saída da empresa. Dentro das empresas, uma das funções do 
administrador de caixa será a comparação entre o fluxo de caixa 
previsto e o realizado. 

- Fluxo de caixa realizado: é o fluxo de caixa passado; 
- Fluxo de caixa previsto: é o fluxo de caixa futuro. 
Ainda na ideia de Silva (2001), assim objetivando identificar 

eventuais variações e as causas de suas ocorrências, a análise do 
fluxo de caixa auxiliará no entendimento das proveniências 
necessárias a ser tomada e do uso do dinheiro na empresa. 

O papel do administrador financeiro é analisar e planejar o 
fluxo de caixa para satisfazer as obrigações e adquirir os ativos 
necessários ao cumprimento dos objetivos da empresa. O fluxo de 
caixa pode ser considerado um dos itens mais importante a ser 
extraído das demonstrações financeiras, pois ele ajuda a explicar as 
variações ocorridas nas contas da empresa (GITMAN, 1997). Para 
o mesmo autor, os principais componentes de fluxo de caixa são: 

- Investimentos inicial – é a saída de caixa relevante no 
instante zero; 

- Entradas de caixas operacionais – são as entradas de caixas 
após os impostos propiciados pelo projeto durante sua vida; 

- Fluxo de caixa residual – é o fluxo de caixa restante com o 
valor do saldo final, após o pagamento dos impostos no fim de uma 
operação ou período. Em geral ocorre pela liquidação de uma 
operação, lembrando que não inclui a movimentação de valores de 
períodos anteriores, somente a absorção do saldo final. 

Segundo Ross, Westerfield e Jordam (2002), o fluxo de caixa 
é o que determina o sucesso de uma decisão econômica. Decisões 
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contábeis, ou seja, decisões baseadas em lucro contábil analisam o 
projeto ano a ano. Muitas decisões de grandes empresas são de 
forte impacto as finanças da empresa, significando que reduzem o 
lucro no primeiro ou nos primeiros anos, pois a recompensa pelo 
investimento começa a vir apenas em períodos mais longos, 
quando o investimento se trona totalmente operacional. Com uma 
visão apenas voltada para o lucro, novos investimentos novas 
pesquisas, novos produtos e novas aquisições podem não ser 
realizados, quando se toma decisões tradicionais de reposição de 
ativos, projeta-se o fluxo de caixa incremental gerado pelo 
investimento de capital. Dentro deste contexto, verifica-se a 
importância que se tem de elaborar um fluxo de caixa, que irá 
auxiliar os gestores a tomar decisões estratégicas para uma melhor 
gestão da empresa. Portanto a expressão fluxo de caixa, deve ter 
amplitude maior, envolvendo os pagamentos e os recebimentos em 
geral. A análise do fluxo de caixa examina a origem e aplicação do 
dinheiro que transitou pela empresa. 
 
Capital de Giro 

 
Fala Assaf Neto (2012) que o temo capital de giro refere-se 

aos recursos correntes (curto prazo) da empresa, geralmente 
identificados como aqueles capazes de serem convertidos em caixa 
no prazo máximo de um ano. A delimitação de um ano não 
costuma ser seguida por empresas cujo ciclo produção e ou venda 
produção ultrapasse caracteristicamente este prazo, como por 
exemplos atividades rurais, prevalecendo nesta situação o ciclo 
operacional para se definirem os recursos correntes. A figura a 
seguir mostra algumas definições, espelhando o capital de giro 
dentro do balanço patrimonial da empresa. 
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Quadro: 1 – Estrutura do Balanço Patrimonial com foco no capital de giro 

 
Fonte: Assaf Neto (2012). 

 

Os elementos de giro, diante da definição apresentada, são 
identificados no ativo circulante e passivo circulante, ou seja, curto 
prazo. O capital de giro ou capital circulante e representado pelo ativo 
circulante isto é, pelas aplicações correntes, identificadas geralmente 
pelas disponibilidades, valores a receber e estoques. Num sentido de 
maior amplitude dentro das empresas, o capital de giro representa os 
recursos demandados por uma empresa para financiar suas 
necessidades operacionais identificadas desde aquisição de matérias-
primas (ou mercadorias) até o recebimento pela venda de produto 
acabado. 

Segundo Gitman (1997, p. 109), o capital circulante líquido, 
embora na realidade não seja um índice, é normalmente usados 
para medir a liquidez global da empresa. Calcula-se da seguinte 
forma: Capital circulante líquido = Ativo Circulante – Passivo 
Circulante. Esse resultado é muito útil para o controle interno da 
empresa, pois quase sempre o contrato, através do qual se obtém 
um empréstimo a longo prazo determina especificamente um nível 
mínimo de capital de giro que precisa ser mantido pela empresa. 
Com essa exigência, pretende-se obrigar a empresa a manter uma 
certa liquidez operacional (capacidade de uma empresa para 
satisfazer suas obrigações de curto prazo dentro da data de 

Ativo Circulante AC Passivo Circulante PC

     Disponibilidades      Fornecedores

     Valores a Receber      Salários e Encargos

     Estoques      Emprestimos e Financeimanto

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante

     Invertimento Patrimônio Líquido

     Imobilizado      Capital Social

     Reservas de Lucro

     Ajustes de avaliação Patrimonial
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vencimento) e ajuda a proteger o credor. Uma comparação de série 
– temporal do capital circulante líquido da empresa é 
frequentemente útil na avaliação de suas atividades. 

A diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante da 
empresa é denominada de capital de giro líquido. O capital de giro 
líquido é positivo quando o ativo circulante excede o passivo 
circulante. A expressão capital de giro refere-se aos ativos em curto 
prazo, tais como pagamentos devidos a fornecedores. Com base 
nas definições acima citadas, isso significa que o fluxo de caixa que 
ficar disponível dentro de 12 meses seguintes, ou antes, do termino 
do próximo exercício social deve exceder o fluxo de caixa que 
precisa ser pago dentro do mesmo período. Tal fato acontece para 
que a empresa tenha maior capacidade de cumprir suas 
responsabilidades com seus fornecedores em curto prazo. Por essa 
razão, o capital de giro líquido é normalmente positivo em 
empresas saudáveis e que possuem estabilidade financeira (ROSS, 
WERTERFIELD e JORDAN, 2002). Nesse sentido, 

 
Este conceito se baseia na diferença entre os ativos e passivos circulantes. 
Muitas pessoas afirmam que quando maior for o CCL melhor será a condição 
de liquidez da empresa. No que possa pesar certo cunho de verdade nessa 
afirmativa, é preciso destacar que a quantidade da liquidez, tomando como base 
o CCL, dependerá do segmento em que a empresa atua (SILVA, 2001, p. 350). 
 

Para uma empresa em funcionamento é possível encontrar 
CCL negativo com bom índice de liquidez, como ocorre com 
muitos supermercados e distribuidoras de mercadorias, que 
compram a prazo, vendem à vista e têm o prazo de pagamento das 
compras de mercadorias superior ao prazo de rotação do seu 
estoque. Por outro lado, uma empresa pode ter CCL positivo e 
apresentar dificuldade financeira, dependendo apenas da 
incompatibilidade dos prazos de realização dos ativos circulantes e 
contas a receber, em face aos vencimentos de suas obrigações de 
curto e médio prazo. A condição de liquidez, analisada através do 
CCL, para duas empresas com igual porte e características 
operacionais e estruturais semelhantes, será no sentido de que 
aquela que apresentar maior CCL será a de maior liquidez e maior 
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capacidade de cumprir suas responsabilidades com fornecedores a 
curto e médio prazo, assim diz (SILVA, 2001). 

 
Métodos e procedimentos  

 
Por se tratar da relação da variação do custo para com a 

variação das receitas, foram adotados para estudo e análise dos 
dados de três empresas diferentes, dos setores de atuação 
econômico em prestação de serviço, produção industrial e 
comércio varejista. 

Foram realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas, 
adotando as técnicas de análise documental e apuração de valores 
em relatórios contábeis analíticos e sintéticos onde se encontram 
os dados referentes aos custos e a receita no decorrer de diferentes 
períodos, séries históricas anuais. 

A empresa do ramo de prestação de serviço usada como 
exemplo para o estudo realizado foi a Cielo S.A., essa é uma 
empresa de capital aberto na bolsa de valores, ela atua no ramo de 
prestação de serviço de transmissão em operações e transações 
financeiras com cartões de débitos e créditos em toda a América 
Latina. A série histórica analisada foi do período de 2012 a 2016 
com os dados extraídos do sitio www.bmfbovespa.com.br, 
conforme descrito na tabela abaixo. 

 
Tabela 1 – Pesquisa da receita e do custo da Cielo S.A de 2012 a 2016 

 
Fonte:http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-

derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm, em 26/07/2017 as 15:32 horas 

2016 2015 2014 2013 2012

Receita de Venda de Serviços 7.367,0 M 6.943,2 M 6.430,4 M 5.712,5 M 5.008,6 M

Receita Operacional 8.194,3 M 7.722,3 M 7.146,6 M 6.357,5 M 5.579,9 M

Impostos sobre Serviços -0.827,3 M -0.779,1 M -0.716,2 M -0.645,0 M -0.571,4 M

Receita de Prestação de Serviços 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M

Impostos sobre serviços 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M 0.000,0 M

Custo dos Serviços Vendidos -2.313,8 M -2.199,0 M -2.027,7 M -1.734,5 M -1.499,4 M

Resultado Bruto 7.367,0 M 6.943,2 M 6.430,4 M 5.712,5 M 5.008,6 M

CIELO S.A.
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Já a empresa do ramo de produção industrial utilizada neste 
trabalho como objetos de estudo foi a Minerva S.A., empresa que 
atua na produção de carne, produtos de origem bovina, exportação 
de gado para outros países e de produtos alimentícios processados. 
Os dados da empresa foram pesquisados no sitio 
www.econoinfo.com.br em uma série histórica, expresso na tabela 
a seguinte. 

 
Tabela 2 – Pesquisa da receita e do custo da Minerva S.A de 2012 a 2016 

 
Fonte: http://www.econoinfo.com.br/financas-e-

mercados/demonstracoes?codigoCVM=20931#, em 25/07/2017 as 16:18 horas 
 

Do ramo de comércio varejista foi utilizado como exemplo 
para análise dos dados a empresa Lojas Renner S.A., como as 
demais empresas citadas neste trabalho essa é uma empresa de 
origem brasileira com capital aberto, ela atua na venda de roupas e 
acessórios englobando os públicos de todos os gêneros e idades. 
Os dados da empresa foram pesquisados no sítio 
www.econoinfo.com.br, sobre os anos de 2012 a 2016, assim 
descrito na tabela seguinte. 

 

  

2016 2015 2014 2013 2012

Receita de Venda de Produto 6.243,7 M 6.280,1 M 5.424,9 M 4.298,9 M 3.758,6 M

Custo dos produtos -4.711,5 M -4.799,5 M -4.347,5 M -3.297,4 M -2.956,3 M

Resultado Bruto 1.532,2 M 1.480,6 M 1.077,4 M 1.001,5 M 0.802,3 M

Minerva S.A.
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Tabela 3 – Pesquisa da receita e do custo da Lojas Renner S.A de 2012 a 2016 

 
Fonte: http://www.econoinfo.com.br/financas-e-

mercados/demonstracoes?codigoCVM=8133#, em 25/07/2017 as 15:14 horas 
 

Os valores citados acima são encontrados no relatório 
contábil DRE – Demonstração de Resultado do Exercício serão 
tabulados e analisados a relação da variação dos custos para com a 
variação das receitas no período de 2012 a 2016 usando 
percentuais, gráficos, tabelas, porcentagens, análise horizontal de 
um ano para com outro, comparação de uma empresa com outra e 
por ramo de atividade econômica. 

 
Resultado e discussões  

 
Com os dados levantados nas pesquisas realizadas sobre os 

custos e as receitas das três empresas citadas anteriormente no 
correspondente período de 2012 a 2016 pesquisados, faz-se 
levantar a discussão sobre os valores pesquisados e encontrados. 

Tomando como base a empresa do ramo de prestação de 
serviço usada como exemplo para o estudo realizado Cielo S.A., 
apresenta-se gráfico da evolução das receitas do período: 

 
  

2016 2015 2014 2013 2012

Receita de Venda Produtos 5.740,2 M 5.579,9 M 4.809,4 M 4.094,4 M 3.645,4 M

Receita líquida com vendas de mercadorias 5.291,4 M 5.114,4 M 4.390,1 M 3.716,4 M 3.303,4 M

Receita líquida com produtos e serviços 

financeiros
448,8 M 465,5 M 419,3 M 378,0 M 342,0 M

Custo dos Produtos Vendidos -2.383,1 M -2.341,4 M -2.030,2 M -1.755,2 M -1.543,4 M

Custo das vendas com mercadorias -2.344,6 M -2.296,2 M -2.007,4 M -1.738,4 M -1.525,6 M

Custo dos produtos e serviços financeiros -38,5M -45,2M -22,8M -16,8M -17,8M

Resultado Bruto 3.357,1 M 3.238,5 M 2.779,2 M 2.339,2 M 2.102,0 M

Lojas Renner S.A.
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Gráfico 1 – Receita de Vendas de Serviço - Cielo S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 

 

Observa-se que as receitas no período analisado sofreram 
acréscimos, esse corresponde a 47,08% do ano de 2012 para o ano 
2016, sendo que todos os anos houve aumento nas receitas, esse 
aumento equivale a aproximadamente 11,7% ao ano. 

Ao tabular graficamente os dados sobre a receita da empresa 
do ramo de produção industrial, Minerva S.A., obedecendo ao 
mesmo período citado acima, tem-se o seguinte. 

 
Gráfico 2 – Receita de Vendas de Produto – Minerva S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 
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Receita de Venda de Produto
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Nota-se que as receitas sofreram variações, essas 
correspondem em todo o período analisado aproximadamente 
66,12% do ano de 2012 para 2016, sendo que de 2012 até 2015 teve 
aumento equivalente a aproximadamente 22,3% ao ano. De 2015 
para 2016 teve pequena redução na receita de 0,58%. 

Demonstra-se agora o gráfico das receitas da empresa de 
comércio varejista Lojas Renner S.A., seguindo o mesmo período 
expostos nas demais empresas, assim segue abaixo. 

 
Gráfico 3 – Receita de Vendas de Produto – Lojas Renner S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 

 

Percebe-se que ocorreram variações para maior nas receitas, 
essas correspondem em todo o período analisado 
aproximadamente 57,46% do ano de 2012 para 2016, sendo que 
equivale a aproximadamente 14,36% ao ano. 

Após realizar a análise do comportamento das recitas das três 
empresas objeto de estudo para esse artigo cientifico. Apresenta-se 
o resultado da tabulação gráfica da variação dos custos juntamente 
com as receitas e suas respectivas análises horizontal em 
percentuais ano a ano no decorrer do período estudado.  

Seguindo a estrutura de apresentação dos dados, apresenta-se 
o gráfico a seguir da empresa Cielo S.A.. 

 

  

5.740,2 M 5.579,9 M

4.809,4 M

4.094,4 M
3.645,4 M

2016 2015 2014 2013 2012

Receita de venda de produto
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Gráfico 4 – Receita de Vendas de Produto – Cielo S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 

 

Nesse caso analisado do gráfico acima, os percentuais dos 
custos acompanham as receitas ano a ano de 2012 a 2016. Havendo 
apenas uma diferença mais considerável na análise horizontal (AH) 
do ano de 2013 para 2014, onde o custo aumentou 16,90% e a 
receita aumentou 12,56%. 

Segue a comparação do comportamento dos custos e receitas, 
agora apresenta-se o gráfico da empresa Minerva S.A. que atua no 
are de produção industrial.  
 

Gráfico 5 – Receita de Vendas de Produto – Minerva S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 
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Observa-se que nessa empresa os custos se comportaram 
diferentes das receitas em relação as suas variações, assim mostra 
os percentuais da análise horizontal (AH), como por exemplo, no 
ano de 2013 para 2014 os custos aumentaram 31,85% já as receitas 
aumentaram 26,19%. Pegando em comparação outro período de 
2014 para 2015 os custos aumentaram 10,40% e as receitas 15,76%. 

Segue abaixo o gráfico da terceira empresa analisada com seus 
valores de custos e receitas no decorrer dos anos de 2012 a 2016. 

 
Gráfico 6 – Receita de Vendas de Produto – Lojas Renner S.A. 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 

 

Na empresa citada acima, Lojas Renner S.A. do ramo de 
comércio varejista, teve um comportamento dos custos bastante 
parecido com o da receita, sendo que em nenhum ano do período 
estudado houve comportamentos dos custos, consideravelmente, 
diferentes do da receita. Nota-se que em todo o período teve 
aumento das receitas e os custos acompanharam esses aumentos 
quase que de maneira linear. 

 
Considerações finais 

 
Com base nos dados coletados das três empresas pesquisadas, 

com o intuído de analisar a variação dos custos em relação a variação 
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das receitas, estudando o percentual de cada um exemplo se a receita 
aumenta 10%, se o custo aumenta nessa mesma proporção, conforme 
se observa no quadro a seguir: 

 
Quadro 2 – Percentual da variação das receitas para com o percentual dos 

custos em uma série histórica 

 
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2017). 

 

Com base na análise dos dados, conclui-se que os custos variam 
conforme a variação do faturamento ou da receita da empresa, ou seja, 
quando mais a empresa vende e gera receita mais eleva o valor dos 
custos, sendo da mesma forma, se a receita diminui também diminui 
o valor dos custos.  

Porém essa oscilação dos custos em comparação à variação da 
receita não e na mesma proporção. Nas três empresas analisadas 
neste artigo acadêmico, a empresa do ramo econômico industrial 
Minerva S.A. as receitas e os custos variaram de maneira não 
uniforme. Conclui-se também que na gestão dos custos é de 
extrema importância legar em consideração o ramo de atividade da 
empresa. 
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Capítulo 8 
 

DA JUSTIÇA E DO BEM COMUM, DE 
PLATÃO E ARISTÓTELES, AOS 

SUPRAPRINCÍPIOS DO DIREITO 
ADMINISTRATIVO 

 
Roberto Fernandes de Melo1 

Vinicius Oliveira Seabra Guimarães2 
 
 
 

Introdução 
 
Esse capítulo propõe levantar a problemática: existe relação 

entre a filosofia grega clássica e os chamados supraprincípios (ou 
super princípios) da administração pública? A metodologia 
utilizada é a pesquisa bibliográfica descritiva, especialmente a partir 
da leitura de obras como: A Dignidade da Política, de Hannah 
Arendt; Ética a Nicômaco e A Política, de Aristóteles; A República, 
de Platão; Direito Administrativo Brasileiro, de Hely Lopes 
Meirelles; Manual de Direito administrativo, de Alexandre Mazza; 
Curso de Direito Constitucional, de Bernardo Gonçalves 
Fernandes, entre outros; busca estabelecer a relação entre a 
preocupação dos gregos clássicos com a organização da pólis, e o 
direito administrativo atual – seus princípios.  

 
1 Graduado em Ciências Sociais (UniEvangélica), graduado em Teologia (PUC Goiás), 
licenciado em Filosofia (Claretiano), graduado em Direito (ESUP), Mestre em 
Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (UniEvangélica). Atualmente atua como 
professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação de Goiás, leciona nos cursos de 
licenciatura da FAP e é advogado. 
2 Graduado em Administração (PUC Goiás), Licenciado em Pedagogia (UNIFACVEST), 
Licenciado em Sociologia (UNIDERP), Pós-Graduado em Gestão Escolar (UGF), Mestre e 
Doutorando em Educação (PUC Goiás). Atualmente é professor no UNICEUG, professor 
e coordendador do Curso de Administração da FAP. 
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Na primeira parte do capítulo, é feita a apresentação sobre 
Platão e a Justiça. Inconformado com a morte de seu mestre 
(Sócrates), Platão busca uma nova alternativa para a política, que 
esteja além da sua realidade sensível, busca no mundo das ideias, 
princípios universais que devam ser aplicados na política, na 
administração, no governo da cidade. 

Na segunda parte, é apresentada a teoria de Aristóteles, que 
rompe com Platão no aspecto da busca de soluções no mundo das 
ideias, parte da realidade concreta do mundo sensível e aponta a 
política como modelo de associação mais elevada entre os homens, 
que deve buscar o bem comum e não apenas o bem e o interesse 
de um ou outro indivíduo, ou grupo social, isoladamente. 

Na terceira parte é feita a apresentação dos supraprincípios do 
direito administrativo, ou seja, do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado e do princípio da 
indisponibilidade do interesse público. Ao que parece, os princípios 
universais buscados por Platão e o desejo do bem comum de 
Aristóteles parecem presentes no cerne de tais princípios. 

 
Platão e a justiça 

 
Para contextualizar, no século V a.C, período clássico da filosofia 

grega, a reflexão sobre questões morais ganhou espaço. Porém, o 
sujeito moral não podia ser compreendido na sua completa 
individualidade. Os gregos eram cidadãos, e a ética ligava-se 
diretamente à política, ou seja, ligava-se à vida na cidade. 

Neste contexto estava inserido Platão, filósofo grego (427-347 
a.C), discípulo de Sócrates, que deixou Atenas após a morte de seu 
mestre (399 a.C). Retomou a teoria de Sócrates sobre a ideia e deu-
lhe novo sentido, afirmando que a ideia é mais do que um 
conhecimento verdadeiro, ela é o ser mesmo, a realidade absoluta 
e eterna, existindo fora e além de nós, cujos objetos visíveis são 
apenas reflexos. Toda sua doutrina é uma crítica sobre o dado 
sensível, social, político, e sobre como transformar tudo isso se 
inspirando nas ideias, cuja ação deve reproduzir, o mais fiel 
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possível, a ordem perfeita no mundo futuro (JAPIASSÚ; 
MARCONDES, 2006). 

Platão buscou uma Filosofia Política que tivesse certa base 
científica. Seu pensamento filosófico está essencialmente associado ao 
conhecimento verdadeiro, e reflete sobre a decadência da política, dos 
valores e das ideias, principalmente da cidade de Atenas, que condenou 
seu mestre Sócrates à morte (OLIVEIRA; TROTTA, 2006). Assim, seu 
contexto ajuda compreender suas ideias:  

 
Os acontecimentos de sua época exigem um esforço para se pensar uma política 
distinta daquela preconizada pelos sofistas, amante da retórica e das técnicas de 
oratória, mas negligentes com relação ao compromisso com a verdade. A 
constituição de uma cidade em que se possa bem viver supõe uma ciência do 
político (NASCIMENTO, 2013, p. 38). 
 

Platão analisa as estruturas de sua cidade, e, 
consequentemente, suas interferências na vida do homem. Para 
isso utiliza o diálogo, como forma de evidenciar as fragilidades e 
falta de fundamento das opiniões humanas. A grande contribuição 
que um filósofo pode dar consiste em levar seu interlocutor, 
dialeticamente, a dar à luz ideias. Aqui é importante destacar a 
diferença entre persuasão e dialética. A persuasão dirige-se a uma 
multidão (e vem das opiniões), já a dialética só é possível em um 
diálogo entre dois, consiste em discutir algo até o fim com alguém 
(ARENDT, 2002). 

Platão interpreta o mundo a partir de duas realidades (dualismo 
platônico): o mundo material e o mundo inteligível. O primeiro é o 
mundo sensível, imperfeito, que não podemos confiar, pois destorce 
a realidade. O segundo é o mundo das ideias, perfeito, eterno, 
imutável, inteligente, e que podemos confiar. O mundo das ideias é a 
verdadeira realidade, e ocupa o topo da hierarquia, a ideia do bem que 
vence os sentidos por meio do saber (razão). 

Platão estabelece certa analogia entre a alma e a cidade, é a sua 
concepção organicista de cidade, na qual a cidade teria três classes 
diferenciadas por funções próprias: 

 
A primeira seria a dos magistrados ou governantes, guiados pela sabedoria; a 
segunda dos guerreiros que defenderiam a polis interna e externamente, 
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cultivando a fortaleza; a terceira seria constituída pelos artesãos (artífices), 
comerciantes, agricultores e aqueles que formavam a base econômica da cidade 
(OLIVEIRA; TROTTA, 2006, p. 34). 
 

A cidade existe, segundo Platão, para que os homens possam 
coordenar seus trabalhos e viver melhor. Quanto mais correta for 
a divisão das tarefas no interior de uma cidade, maior será a 
harmonia e maior a organização. Neste sentido, a parte se 
subordina ao todo, isto é, as classes se subordinam ao bem comum 
da cidade. Nesse modo de ver, o indivíduo se situa no plano 
coletivo e não em uma autonomia absoluta perante a polis. Esta 
existe para tornar possível a vida humana (OLIVEIRA; TROTTA, 
2006). Cada um tem seu lugar no “cosmos”, por isso, os dons 
naturais precisam ser observados (alma de cada um) para que cada 
um ocupe sua função de acordo com sua alma, de forma natural, 
contribuindo para a alegria da cidade.  

A concepção organicista legitima o poder que deve ser 
exercido pela aristocracia do espírito, poder esse legitimado 
exatamente pelo saber. O poder não pode estar nas mãos de quem 
manipula a vida econômica e bélica, pois seria uma tirania. A cidade 
deve ser ordenada por princípios universais dados pela razão, por 
isso, deve ser comandada por filósofos. 

Para Platão (2011) o agir justo é fundamental para a vida da 
cidade. Assim, considera o outro como portador dos mesmos 
direitos, e, consequentemente, supera a ótica individualista dos 
sofistas. Platão reforça a ideia de justiça como dar a cada um o que 
lhe é devido, foge dessa ideia apenas como relação entre 
particulares e propõe como estrutura fundamental de sua cidade. A 
vida política possui como vínculo, para a comunidade, a ideia de 
justiça. Dessa forma, para Platão a ética e a justiça caminham juntas 
e perfazem a lógica da pólis. 

 
Aristóteles e a amizade 

 
Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C, nasceu em Estagira, na 

Macedônia. Foi discípulo de Platão, mas supera o pensamento de 
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seu mestre tecendo-lhe críticas. Para Aristóteles, ao contrário de 
Platão, a ideia não possui uma existência separada, só são reais os 
indivíduos concretos. Ele dessacraliza o “ideal” platônico, 
realizando as ideias nas coisas, partindo da experiência, e afirma que 
os caminhos do conhecimento são os caminhos da vida 
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). 

Aristóteles rejeita o dualismo platônico e aponta para a 
importância dos sentidos e da observação (método indutivo). 
Inverte o mundo platônico quando afirma que as coisas individuais 
e perecíveis (mundo material ou dos sentidos) não são simples 
“sombras ilusórias”, mas são reais. O mundo material não é a 
corrupção do mundo das ideias, mas é ponto de partida para a 
compreensão da verdade. Portanto, a realidade sensível é inteligível 
e o entendimento humano é capaz de desvendar a ideia oculta no 
objeto sensível, fazendo uso da abstração, conforme enfatiza 
Oliveira e Trotta: 

 
Dentro dessa concepção da inteligibilidade da realidade sensível, formulou sua 
teoria teleológica segundo a qual todas as coisas existem para um fim e todas 
as coisas alcançam a perfeição na medida em que cumprem esse fim. Esta ideia, 
resume-se no princípio de que o todo é anterior às partes, no sentido lógico e 
metafísico, pois cada objeto particular é compreensível em função do todo que 
o pressupõe (OLIVEIRA; TROTTA, 2006, p. 41). 
 

Aristóteles sofre influência do pensamento platônico, que reflete 
em seu finalismo - que consiste em afirmar que as coisas existem para 
um fim e alcançam a perfeição quando cumpre esse fim – e, 
determinará sua concepção relacionada com a ética e com a política. 
A razão natural para entender a finalidade de cada “coisa” no cosmos 
e o finalismo são influências das ideias de Platão: 

 
Há também, por natureza, visando à conservação das espécies, um ser que 
comanda e outro que obedece: aquele que é capaz de previdência, por sua 
inteligência, é por natureza o senhor; e aquele que é capaz, pelo vigor de seu 
corpo, de pôr em ação aquilo que o senhor prevê, é um súdito e, por natureza, 
um escravo; por conseguinte, senhor e escravo tem o mesmo interesse 
(ARISTÓTELES, 2010, p. 54). 
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Para Aristóteles toda cidade é um tipo de associação, que é 
estabelecida tendo em vista algum bem. A sociedade política é a 
mais alta entre todas as associações, pois busca o bem mais alto 
entre todos (Aristóteles, 2010). Existe também uma tendência 
natural no homem para a vida comunitária. Nesse sentido, a busca 
do bem, da felicidade, aproximam a ética da política (que aparecem 
em suas duas grandes obras: Ética a Nicômaco e A Política) e nesse 
contexto cabe apontar: “Aristóteles conclui que é a amizade, e não 
a justiça que parece ser o vínculo das comunidades” (ARENDT, 
2002, p. 99). A justiça deixa de ser necessária entre amigos, por isso, 
a amizade é mais importante que a justiça. 

A amizade existe entre pessoas prudentes e virtuosas. Esta 
consiste em ação benévola, que busca o prazer do outro, por meio de 
uma entrega desinteressada. O vício, ao contrário, é a busca do próprio 
prazer e a busca de uma maior vantagem em relação ao outro 
(NASCIMENTO, 2013). A ligação entre a ética e a política está no 
fato dos homens virtuosos e amigos se unirem em busca do bem 
comum. Todo ser tende para o bem, e o bem supremo é a felicidade, 
nisso consiste a ética eudemônica, que “enfatiza a busca pelo bem 
viver e pela felicidade, no sentido estrito de pleno desenvolvimento 
das disposições naturais” (OLIVEIRA; TROTTA, 2006, p. 44). 

A virtude é um hábito, ou seja, é algo que existe em potência, 
mas que precisa ser desenvolvido. Não é suficiente definir a virtude 
como disposição cabe ir além, entender de forma mais explicada, a 
excelência não apenas põe em boa condição a coisa a que dá 
excelência, como faz com que a função dessa coisa seja bem 
desenvolvida. Exemplo, a excelência do olho, faz com que tanto os 
olhos como a sua função sejam bons, vemos bem por causa da 
excelência dos olhos (ARISTÓTELES, 2013). A natureza oferece 
condições para que o homem possa desenvolver suas aptidões de 
acordo com sua essência racional (OLIVEIRA; TROTTA, 2006). 
A busca da excelência e a vida em sociedade (ética e política) são 
inseparáveis, e a busca do bem comum tornam os cidadãos amigos, 
ou, ao contrário, a amizade entre os cidadãos os leva a buscar o 
bem comum.  
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O Direito Administrativo e os supraprincípios 
 
Quando pensamos no direito administrativo e em seus 

princípios, é importante estabelecer como ponto de partida os 
direitos e garantias fundamentais. Entendemos por direitos 
fundamentais as normas de conteúdo declaratório, previstas na 
Constituição. E, por sua vez, garantias fundamentais são as normas 
de conteúdo assecuratório, previstas na Constituição, são 
instrumentos que visam garantir e assegurar os direitos 
previamente tutelados (NUNES JÚNIOR, 2017). 

Existe uma relação entre o avanço do constitucionalismo e a 
afirmação dos direitos fundamentais. A superioridade da 
Constituição só faz sentido quando direcionada para assegurar a 
maior proteção possível de direitos fundamentais iguais a todos os 
membros de uma determinada sociedade (FERNANDES, 2017). 

Outro ponto importante é a relação entre o direito 
administrativo e a dignidade da pessoa humana. A dignidade da 
pessoa humana se refere a todo e qualquer ser humano em qualquer 
circunstância e fase de sua vida, independentemente de ser titular 
de direitos, de ter reconhecida sua personalidade, porque antes de 
adquiri-la já existe um ser humano cuja dignidade deve ser 
protegida (DI PIETRO, 2013). Destaca-se que essa relação entre o 
direito administrativo e seus princípios com a questão da dignidade 
humana nem sempre é tratada, por isso torna-se importante 
estabelecer esse paralelo: 

 
O tema da dignidade da pessoa humana não tem sido muito tratado no âmbito do 
direito administrativo. Insere-se mais nas matérias afetas ao direito constitucional e ao 
direito internacional. Como professora de direito administrativo, confesso que não 
havia, anteriormente, me debruçado sobre o tema da dignidade da pessoa humana. Na 
realidade, a matéria tem sido pouco ou nada tratada no âmbito do direito 
administrativo, a não ser, mais recentemente, nos aspectos pertinentes às políticas 
públicas (DI PIETRO, 2013, p. 1). 

 

Os princípios são proposições básicas que norteiam uma 
determinada ciência. “São os alicerces fundamentais de uma área 
do conhecimento, a partir dos quais ela sedimentará e conservará 
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os seus institutos” (BARRETO, 2015, p. 105). Os princípios 
possuem natureza impositiva e harmônica visto que os valores 
neles contidos devem ser realizados no maior grau possível, de tal 
forma que a prevalência de um princípio num determinado caso 
não implique na supressão dos outros (BARRETO, 2015).  

 No Direito Administrativo, por suas normas não se 
encontrarem codificadas, os princípios possuem importância 
maior. Os princípios constituem os fundamentos da ação 
administrativa, o sustentáculo da atividade pública, negá-los é 
desvirtuar a gestão dos negócios públicos e atentar contra o que há 
de mais elementar para a guarda e zelo dos interesses sociais 
(MEIRELLES, 2013). “Princípios administrativos são postulados 
fundamentais que inspiram todo o modo de agir da Administração 
Pública” (CARVALHO FILHO, 2017, p. 18). Nesse sentido: 

 
Os princípios possuem uma importância ainda maior no Direito Administrativo, 
haja vista que suas normas não se encontram codificadas. Assim, além de atuarem 
como preceitos diretores e condicionantes da validade da atuação administrativa 
estatal, os princípios da Administração Pública formam um ponto central, em torno 
do qual são agregadas as diversas regras esparsas e disciplinadoras desse ramo do 
direito público (BARRETO, 2015, p. 105). 
 

Os princípios do direito administrativo, principalmente os 
supraprincípios, visam proteger, em sua essência, a dignidade da 
pessoa humana, seus direitos e garantias fundamentais. Por 
supraprincípios (ou superprincípios) do direito administrativo 
entendemos: 1) a supremacia do interesse público sobre o privado 
e, 2) a indisponibilidade do interesse público. 

A supremacia do interesse público sobre o privado “significa que 
os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses 
individuais” (MAZZA, 2016, p. 97). Existindo determinado conflito 
entre o interesse público e o interesse particular, deverá prevalecer o 
interesse público, tutelado pelo Estado, respeitados os direitos e 
garantias individuais expressos ou decorrentes da Constituição Federal 
(ALEXANDRINO, PAULO, 2016). 

A administração pública deve ser defensora dos interesses 
públicos, por isso recebe, da própria lei poderes especiais que não se 
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estendem aos particulares, por isso a administração goza de certa 
superioridade em relação ao particular os interesses do grupo devem 
prevalecer sobre os interesses dos indivíduos. Apenas o interesse 
público primário é que se sobrepõe ao interesse privado. O interesse 
público secundário, que se refere ao interesse patrimonial do Estado 
como pessoa jurídica, não se sobrepõe ao interesse particular: 

 
Convém reafirmar que só existe a supremacia do interesse público primário 
sobre o interesse privado. O interesse patrimonial do Estado como pessoa 
jurídica, conhecido como interesse público secundário, não tem supremacia 
sobre o interesse particular (MAZZA, 2016, p. 98). 
 

Do princípio da indisponibilidade do interesse público 
derivam restrições impostas à atividade administrativa. “Tais 
restrições decorrem, exatamente, do fato de não ser a 
administração pública “dona” da coisa pública, e sim mera gestora 
de bens e interesses alheios” (ALEXANDRINO, PAULO, 2016, 
p. 76). Portanto, “no exercício da função administrativa os agentes 
públicos estão obrigados a atuar, não segundo sua própria vontade, 
mas de modo determinado pela legislação” (MAZZA, 2016, p. 99).  

A sujeição da Administração Pública ao princípio da 
indisponibilidade do interesse público, e o fato de não ser ela que 
estabelece o que é o interesse público, mas apenas a lei, única 
expressão legítima da vontade geral, traz, consequentemente, a 
necessidade de que a atuação administrativa esteja previamente 
determinada ou autorizada na lei. A lei deve prever ou autorizar a 
atuação administrativa (PAULO, ALEXANDRINO, 2012). 

Embora Platão e Aristóteles não tenham falado em direitos 
humanos e muito menos em princípios do direito administrativo, 
podemos identificar elementos em suas teorias que seriam formas 
“embrionárias” de tais princípios. Platão afirmava que as partes e 
as classes deveriam se subordinar ao bem comum da cidade, dizia 
também que o indivíduo se situa no plano coletivo e não em uma 
autonomia absoluta perante a pólis. E, para completar, Platão 
aponta para princípios universais, afirmando que a cidade deve ser 
ordenada por princípios universais dados pela razão, por isso, deve 
ser comandada por filósofos. 
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Aristóteles apontava para o fato de que toda cidade seria um 
tipo de associação. Neste sentido, a sociedade política é a mais alta 
entre todas as associações, pois busca o bem mais alto entre todos. 
Por fim, a ligação entre a ética e a política estaria no fato dos 
homens virtuosos e amigos se unirem em busca do bem comum. 
Buscar o bem comum significa associar-se para que o interesse da 
coletividade prevaleça sobre os interesses particulares. 

 
Considerações finais 

 
Este capítulo analisou a importância do pensamento grego 

clássico (Platão e Aristóteles) para a busca de princípios que pudessem 
nortear a vida da cidade, sua administração e governo. Esses princípios 
universais, ainda distantes dos princípios da dignidade humana e dos 
supraprincípios do direito administrativo serviram-lhes de referência 
ou de base, visto que a busca do interesse coletivo e do bem comum 
parece ser o “espírito” que motiva a organização da sociedade que 
busca um mínimo de justiça. 

O trabalho apresentou limites na análise dos princípios do 
direito administrativo brasileiro. Os chamados princípios 
constitucionais elencados no “caput” do artigo 37, da Constituição 
Federal, não foram sequer mencionados e muito menos analisados 
a partir dos princípios dos pensadores gregos. Porém, devido aos 
limites de um artigo científico, este trabalho é apenas o início, e 
pode servir de base e estímulo para a elaboração de outros 
trabalhos que possam abordar os princípios constitucionais do 
direito administrativo ou outros temas a eles relacionados. 

Mesmo que Platão e Aristóteles não tenham influenciado 
diretamente, em relação aos supraprincípios do direito administrativo, 
suas “intenções” de contribuir para o bem da pólis, buscando o 
interesse coletivo em detrimento do interesse individual, ainda que 
indiretamente, tem influência sobre os princípios do direito 
administrativo. Controlar os anseios e desejos individuais para não 
prejudicar a coletividade parece ser algo comum nos gregos, aqui 
estudados, e nos supraprincípios administrativos. 
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Capítulo 9 
 

UMA ANÁLISE DAS PROPOSTAS FORMATIVAS 
DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GOIÁS 

 
Vinicius Oliveira Seabra Guimarães1 

 
 
 
Introdução 

 
Esse artigo foi publicado originalmente em 2016 na Revista 

Cientific@ Multidisciplinary Journal com o título: ‘A graduação em 
administração: uma releitura do campo de atuação no mercado 
atual e a formação proposta pelas instituições de ensino superior 
privadas no Estado de Goiás’. O texto publicado em 2016 foi uma 
adaptação do projeto de pesquisa desenvolvido pela então 
acadêmica do Curso de Administração: Letícia Alves da Silva, co-
autora do artigo. De lá para cá, hoje em 2020, algumas perspectivas 
mudaram. Logo, nesse sentido, propomos uma releitura do artigo 
publicado em 2016, só que agora com esse novo olhar a partir da 
realidade do ano 2020. Especialmente pelo Parecer CNE/CES nº 
438/2020, aprovado em 10 de julho de 2020 - Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. 

Partimos do pressuposto que a Administração é uma ação 
humana que se integra as relações coletivas por meio de objetivos 
comuns. Obviamente que essa noção administrativa existe muito 
antes da estruturação dos cursos superiores em Administração. As 
noções de planejamento, estratégia, objetivos, organização, 
liderança e mensuração fazem parte das relações sociais dos seres 
humanos destes os primórdios da história, porém não de forma 

 
1 Graduado em Administração (PUC Goiás), Licenciado em Pedagogia (UNIFACVEST), 
Licenciado em Sociologia (UNIDERP), Pós-Graduado em Gestão Escolar (UGF), Mestre e 
Doutorando em Educação (PUC Goiás). Atualmente é professor no UNICEUG, professor 
e coordendador do Curso de Administração da FAP. 
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científica e sistemática, mas sempre esteve atrelada a existência 
humana e a sociedade. Entretanto, a Administração rompe o senso 
comum e agrega sentido acadêmico e científico efetivamente a 
partir da década de 1880 nos EUA e na década de 1950 no Brasil. 

A Administração como ciência vai se destacar a partir da 
década de 1900, com os seus precursores, a saber: F. Taylor, H. 
Fayol e H. Ford, entre outros, surgindo uma abordagem científica 
da Administração, inicialmente no contexto dos Estados Unidos e 
na França. Desde esses tempos, até a contemporaneidade, a 
Administração vem ganhando status de Ciência Sociais Aplicadas. 
A Administração se apresenta como uma formação que carece de 
ser atual e capaz de responder as necessidades da sociedade 
moderna, que se configura genericamente por serem essas relações 
em âmbito urbano, capitalista e mutável. 

No contexto brasileiro o Ministério da Educação (MEC) 
fornece orientações/exigências temáticas de qual caminho a ser 
percorrido pelos cursos superiores em Administração, a fim de 
atender as diretrizes curriculares do MEC. Tais temáticas parte do 
pressuposto das competências e habilidades esperadas pelos 
acadêmicos de Administração: reconhecer e definir problemas, 
equacionar soluções, pensar estrategicamente, atuar 
preventivamente, refletir e atuar criticamente sobre a esfera da 
produção, desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para 
operar com valores e formulações matemáticas presentes nas 
relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, ter iniciativa, criatividade, abertura às 
mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do 
seu exercício profissional; desenvolver capacidade para realizar 
consultoria em gestão e administração.  

As exigências propostas pelo MEC parte da premissa que o 
mercado atual, tanto brasileiro como mundial, exige que os 
administradores sejam mais proativos, comunicativos, críticos e 
mais incisivos. O mercado vem se tornando cada vez mais exigente 
no quesito qualificação, requerendo pessoas com destreza para 
gestão de pessoas, empreendedorismo e administração. É neste 
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cenário competitivo, volúvel e imediatista que o administrador 
precisa ter capacidade de tomar decisões assertivas. 

O presente artigo tenciona verificar se há congruência entre a 
tríade: as exigências do MEC, versus, as exigências do mercado 
globalizado, versus, as matrizes curriculares dos cursos de 
Administração das Instituições de Ensino Superior da rede privada 
no estado de Goiás. Para tanto será feito um levantamento 
documental, disponível, especialmente, nas home pages das principais 
intuições do estado que oferta o Curso de Administração. 
Paralelamente, será apresentada uma revisão bibliográfica que 
fundamente a Administração e sua variabilidade de aplicação no 
cenário atual. 

 
A conceituação do termo Administração 

 
Peci & Sobral (2013) definem que administração é um 

processo de coordenação de trabalho dos membros da 
Organização e de alocação dos recursos organizacionais para 
alcançar os objetivos estabelecidos de uma forma eficaz e eficiente.  
Os autores definem eficiência como sendo a capacidade de 
realização das atividades da Organização minimizando a utilização 
dos seus recursos, já eficácia definem como sendo a capacidade de 
realizar as atividades da Organização de modo a alcançar os 
objetivos estabelecidos. 

Peci & Sobral (2013) ainda abordam que o pensamento 
administrativo, enquanto área de conhecimento surge como 
consequência da consolidação do capitalismo, e ao mesmo tempo, do 
processo de modernização das sociedades ocidentais. Ou seja, a 
sociedade começou a sentir a necessidade de um pensamento 
administrativo devido às condições socioeconômicas do período do 
surgimento e desenvolvimento do capitalismo, a Revolução Industrial, 
a divisão e especialização do trabalho, dentre outros fatores. 

Chiavenato (2011) afirma que, o mundo em que vivemos é uma 
sociedade institucionalizada e composta por Organizações. Prossegue 
afirmando que, a Administração nada mais é do que a condução racional 



138 

das atividades de uma Organização seja ela lucrativa ou não lucrativa, e 
que a administração é imprescindível para existência, sobrevivência e 
sucesso das Organizações. Sem a Administração, as Organizações 
jamais teriam condições de existir e crescer. 

Chiavenato (2011) finaliza sua definição de Administração 
como sendo o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o 
uso de recursos e competências a fim de alcançar objetivos 
organizacionais. Ele aponta que a administração ocorre 
exclusivamente dentro de Organizações, a qual requer fazer as 
coisas através das pessoas e lida simultaneamente com situações 
múltiplas e complexas.  

Já para Drucker (2002), administrar significa assumir tarefas. 
Significa disciplina. Mas significa também gente. Cada realização da 
administração é a realização de um administrador. Cada fracasso é 
o fracasso de um administrador. São pessoas que administram, e 
não "forças", nem "fatos". Ou seja, administrar é arte do 
administrador, é através dele que a Organização ou fracassa ou 
alcança o sucesso. Drucker (2002) assegura que, sem as 
Organizações não haveria Administração. Mas, sem a 
Administração poderia haver apenas um amontoado de gente, não 
uma Organização em si. 

 
As funções da Administração 

 
Para Drucker (1998), os administradores não são ajudantes, 

nem suas funções delegadas. Essas funções são autônomas e estão 
alicerçadas nas necessidades do empreendimento. Ou seja, o que 
vai definir o que o administrador ira ou não desempenhar em sua 
função dependerá do setor que irá atuar, as pessoas a gerir, do 
empreendimento a começar ou a continuar. O autor termina a 
afirmação assegurando que a única escolha é estruturar bem ou mal 
os postos gerenciais – mas esses postos existem, pois há um 
empreendimento a ser dirigido. 

Peci & Sobral (2013) expõem que, as atividades da 
Administração ou gestão não estão circunscritas ao presidente ou 
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aos diretores da Organização. Pois, muitas pessoas da estrutura 
hierárquica têm funções de administração, como os gerentes, os 
supervisores, os líderes de equipe, por exemplo. O administrador é 
também responsável pela execução de algumas tarefas, não 
limitando sua atuação a planejamento, organização, direção e 
controle do trabalho de outras pessoas. 

Para Oliveira (2012), as funções da Administração são as 
atividades que devem ser desempenhadas em todo e qualquer 
processo administrativo nas empresas e por cada uma de suas áreas 
ou unidades organizacionais. Portanto, cada área organizacional 
tem a sua função independente de funções especificas que foram 
colocadas na Organização. 

Alguns livros de Administração abordam as funções de 
administração definida por Henri Fayol, sendo a de prever, 
organizar, comandar, coordenar e controlar. Nos livros mais atuais, 
influenciados pela abordagem Neoclássica da Administração 
(década de 1950), especialmente por Peter Drucker, as funções de 
comandar e controlar foram agregadas formando a função dirigir, 
a qual compreende todo o processo de gestão de pessoa na 
organização. Portanto, abordaremos como função da 
administração o: planejamento, organização, direção e controle.  

O planejamento, segundo Oliveira (2012), é a função inicial 
do processo administrativo, pois é ele que orienta todas as 
atividades subsequentes da realidade administrativa das empresas. 
Para Peci & Sobral (2013), o planejamento consiste na 
especificação dos objetivos a serem atingidos, na definição das 
estratégias e ações que permitem alcança-los e no desenvolvimento 
de planos que integrem e coordenem as atividades da Organização. 
Já para Chiavenato (2011), planejamento é a função administrativa 
que determina antecipadamente os objetivos a alcançar e o que 
deve ser feito para alcança-los. Planejar, portanto, constitui-se no 
ato consciente de entendimento do cenário atual, definição de 
objetivos específicos a serem alcançados e o estabelecimento de 
etapas para execução. 
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A definição de organização para Chiavenato (2011) é expressa 
como sendo aquela função administrativa, que constitui o duplo 
organismo material e social da empresa. Peci & Sobral (2013) 
sustentam que, organização é a função administrativa que faz a 
distribuição das tarefas e dos recursos entre os membros 
organizacionais. Ele expõe que, é ela que define quem tem 
autoridade sobre quem e quando e onde devem tomar decisões. 
Para Oliveira (2012), organização é a função da administração que 
orienta a capacidade de ordenação, estruturação e apresentação de 
um sistema, de um projeto, de um trabalho e dos recursos alocados, 
visando alcançar os resultados estabelecidos pela função 
planejamento. 

Para Oliveira (2012), direção é onde que consolida a 
capacidade e a habilidade de supervisionar e orientar os recursos 
alocados nas atividades das empresas, visando otimizar o processo 
decisório direcionado ao alcance dos resultados estabelecidos nos 
planejamentos anteriormente elaborados. Peci & Sobral (2013) 
explica que, direção está relacionada com os processos de pessoas 
na Organização. Significa liderar, motivar e coordenar os 
trabalhadores no desenvolvimento de suas tarefas e atividades. É 
uma função que exige mais ação que planejamento ou organização. 
Chiavenato (2011) expõe que, direção é a função administrativa que 
interpreta os objetivos e os planos para alcançá-los, conduz e 
orienta as pessoas rumo a eles. A partir de uma releitura da Teoria 
das Relações Humanas (década de 1920 e 1930), o termo “direção” 
vem sendo gradativamente substituído por “liderança”, 
entendendo que liderar é, conforme Maxwell (2012), a capacidade 
de influenciar as pessoas. 

Oliveira (2012) expõe que o controle é a função da 
administração que, mediante o uso de metodologia específica e 
efetuando comparação com padrões previamente estabelecidos, 
procura medir e analisar o desempenho e o resultado das ações, 
com a finalidade de realimentar com informações os tomadores de 
decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse 
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desempenho, para assegurar que os resultados estabelecidos pelos 
planejamentos sejam alcançados. 

Peci & Sobral (2013) define controle como sendo a função da 
administração que assegura que os objetivos estão sendo alcançados. 
Consiste no monitoramento e na avaliação do desempenho da 
Organização, na comparação deste com os objetivos planejados e na 
correção dos possíveis desvios. Para Chiavenato (2011), controle é a 
função administrativa que verifica para que tudo ocorra de acordo 
com as regras estabelecidas e as ordens dadas.  
 
O curso superior em Administração 

 
De acordo com dados do Conselho Federal de Administração 

(CFA) em seu site oficial, os cursos de Administração no Brasil têm 
uma história muito curta, principalmente se comparamos com os 
Estados Unidos da América (EUA). Os cursos de Administração 
tiveram início em 1881, nos EUA, com a criação da Wharton School, 
em contrapartida surgiu no Brasil, somente em 1952, no Governo 
de Getúlio Vargas. Nos EUA em 1952, já se formavam em torno 
de 50 mil bacharéis, quatro mil mestres e cem doutores por ano em 
Administração, segundo o site oficial do CFA. 

Santiago (1995) explica que no Brasil é somente a partir da 
década de 1930 que o estudo da Administração ganha importância, 
o que fez impulsionar o surgimento dos cursos de Administração 
duas décadas depois. Este desenvolvimento principia no Setor 
Público acompanhando a proposição de Vargas de que "governar 
é administração" e posteriormente, estende-se ao Setor Privado 
procurando responder às demandas colocadas pelo nascente 
processo de industrialização. 

O surgimento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a criação 
da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de 
São Paulo (USP) marcaram o ensino e a pesquisa de temas 
econômicos e administrativos no Brasil, contribuindo para o 
processo de desenvolvimento econômico do país, segundo dados 
do site oficial do CFA. 
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A atividade do Administrador teve sua regulamentação no 
Brasil somente em 09 de setembro de 1965, com a Lei n°. 4.769, 
restringindo assim o mercado profissional apenas aos portadores 
de diploma da área. Conforme o artigo 2º da referida Lei a atividade 
profissional de Administração será exercida, como profissional 
liberal ou não, mediante:  

 
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em 
geral, chefia intermediária, direção superior;  
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 
coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 
administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, 
administração de material, administração financeira, administração 
mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como em 
outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 
BRASIL (1965, p. 1) 

 

Segundo Caravantes, Panno & Kloeckner apud Robert Chia e 
Stuart Morgan (2005), o propósito da educação em Administração não 
é tanto a aquisição e acumulação de conhecimento, mas sensibilizar os 
estudantes para as nossas próprias maneiras culturalmente peculiares 
(e frequentemente idiossincrásicas) de organizarmos o mundo. Trata-
se de inculcar um entendimento intimo da maneira segundo a qual o 
conhecimento administrativo é organizado, produzido e legitimado. 
Em outras palavras, a prioridade do ensino de Administração é em 
última instância adquirir um entendimento de como o mundo 
capitalista se organiza e se representa a partir do conhecimento 
proveniente de várias fontes em diálogo com a sociedade. 

  
A orientação curricular para formação de administradores 

 
A formação do administrador atualmente é muito discutida. 

Segundo Régio (2011), embora muitos afirmem que os cursos de 
Administração são muito teóricos e os alunos não conseguem ter 
uma formação que contemple a realidade vivida nas Organizações. 
Outros afirmam que o sucesso de um administrador depende de 
uma formação acadêmica baseada em aspectos mais práticos do 
que teóricos. Afirma que é praticamente impossível exigir de um 



143 

aluno universitário ou de um administrador recém-formado que 
tome iniciativa, pense e tome decisões e também seja criativo, se 
toda a sua vida foi marcada pela limitação da sua capacidade de 
pensar, criticar e de se posicionar, conforme critica Régio (2011). 

O desafio atual de formação do administrador é preparar um 
profissional para atuar como “agente transformador, capaz de 
ajustar-se com rapidez aos avanços da ciência e da tecnologia no 
estabelecimento de uma nova ordem” (GUERRA, 2001, p. 6). O 
Curso de Administração deve responder não somente às 
necessidades do mercado de trabalho, mas também passar por uma 
mudança de enfoque: o Administrador não deve ser preparado 
apenas para solucionar problemas, mas também para promover 
novas relações produtivas e sociais na sociedade em que se está 
inserido. 

O MEC instituiu as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 
Graduação em Administração (DCN), através da Lei 9.131, 
sancionada em 24/11/95, a qual deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, 
alínea “c”, conferindo à Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) a competência para 
a elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) “que orientarão os cursos de graduação, a partir das 
propostas a serem enviadas pela Secretaria de Educação Superior 
do Ministério da Educação ao CNE” (BRASIL, 2005, p. 1). 

As DCN foram elaboradas com o objetivo de servir de referência 
para as instituições na organização de seus programas de formação, 
permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na 
construção dos currículos plenos (BRASIL, 2003).  

As competências e habilidades que os cursos de graduação de 
Administração devem formar em seus profissionais, de acordo com 
o parecer aprovado do CNE/CES 6/2005, seu artigo 4º são:  

 
Art. 4ª – O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  
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II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais;  
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
 IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 
e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-
se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 
sociais;  
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 
implicações éticas do seu exercício profissional;  
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 
adaptável; 
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 
em organizações;  
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 
estratégicos e operacionais (BRASIL, 2003, p. 4). 
 

Ainda conforme o parecer aprovado do CNE sobre as 
Diretrizes Curriculares para o curso de Graduação em 
Administração, os cursos de graduação em Administração deverão 
contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização 
curricular, conteúdos que revelem Inter-relações com a realidade 
nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 
contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das Organizações 
e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que 
atendam aos seguintes campos interligados de formação: 

 
 I – Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 
sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 
comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as 
tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 
II – Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção 
e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento 
estratégico e serviços;  
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III – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 
pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e 
aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de 
estratégias e procedimentos inerentes à administração;  
IV – Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 
(BRASIL, 2003, p. 5) 
 

A partir do parecer CNE/CES nº 438/2020, aprovado em 10 
de julho de 2020, que é a mais atual das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Administração, aponta para 
a necessidade de rever o Curso de Administração a partir das 
mudanças ocorridas na sociedade do século XXI. De acordo com 
o Art. 3º, o Curso de Graduação em Administração deve 
proporcionar aos seus egressos competências no que tange a 
integrar conhecimentos fundamentais ao Administrador; Abordar 
problemas e oportunidades de forma sistêmica; Analisar e resolver 
problemas; Aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de 
problemas e oportunidades; Ter prontidão tecnológica e 
pensamento computacional; Gerenciar recursos - Estabelecer 
objetivos e metas, planejar e priorizar ações, controlar o 
desempenho, alocar responsabilidades, mobilizar as pessoas para o 
resultado; Ter relacionamento interpessoal; Comunicar-se de 
forma eficaz; Aprender de forma autônoma. 

 
O perfil do profissional de administração 

 
Oliveira (2011) define que o perfil ideal deve se aproximar das 

características de todo e qualquer Curso de Administração. Ressalta 
ainda que, elas não são fáceis e nem difíceis de serem obtidas, o 
grande diferencial será a forma e a qualidade de como cada 
profissional decide identificar, compreender e aplicar os 
conhecimentos administrativos nas empresas e nas Organizações. 

 Ainda Oliveira (2011), expõe seis características básicas para 
o perfil ideal do administrador, são elas: Formação humanística, 
para saber trabalhar com as pessoas e as equipes multidisciplinares, 
na busca de resultados comuns; Visão global, para identificar, 
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compreender e agir nas complexidades social, política, econômica, 
tecnológica e cultural em que as empresas atuam; Capacitação e 
habilidades, para atuar, de forma ativa, na evolução e no 
desenvolvimento das empresas; Conhecimento dos conceitos, 
metodologias e técnicas administrativas diretamente 
correlacionadas à sua amplitude e área de atuação; Consolidação de 
um processo de autodesenvolvimento e de desenvolvimento 
interativo com seus colegas de trabalho, direcionado à otimização 
dos resultados das empresas; e percepção, absorção e aplicação dos 
valores e dos princípios éticos e morais da empresa, contribuindo 
para a sua disseminação e aperfeiçoamento. 

Ainda conforme o parecer aprovado pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE) sobre as Diretrizes Curriculares, para o Curso 
de Graduação em Administração: O Projeto Pedagógico do Curso 
de Graduação em Administração deve estar comprometido com o 
perfil desejado do graduando. Por isto mesmo serão estabelecidas 
as condições para que o bacharel esteja capacitado a compreender 
as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção 
e de seu gerenciamento, observados os níveis graduais do processo 
de tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e 
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 
presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de 
atuação do administrador (BRASIL, 2003). 

O perfil desejado do formando do Curso de Administração 
segundo o parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE) sobre as Diretrizes Curriculares, para o Curso de Graduação 
em Administração, sustenta que: o bacharel em Administração esteja 
capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 
econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, 
observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem 
como a desenvolver o alto gerenciamento e a assimilação de novas 
informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou 
emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do 
administrador (BRASIL, 2003). 
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As exigências do mercado de trabalho 
 
O mercado de trabalho passa por transformações contínuas e 

nos últimos tempos isso se dá em uma velocidade cada vez maior 
e com interveniência da tecnológica como mediadora dessas 
mutações. Assim como a sociedade, o mercado também está 
globalizado, competitivo, e exigente com os egressos nas 
Universidades/Faculdades, portanto, o aluno/a deve estar 
predisposto às mudanças que ocorrem no meio corporativo. 
Wetzel (2009, p. 1), afirma que:  

 
Se antes a gestão era praticamente deixada a cargo da empresa, hoje o jovem 
trabalhador precisa se preocupar com sua vida profissional, que não mais se dá 
no âmbito de uma ou poucas organizações ao longo da vida.  [...] Para muitos 
jovens, portanto, o diploma universitário, ao invés de representar a garantia da 
conquista de um espaço privilegiado no mercado de trabalho, acaba por se 
tornar fonte de preocupações e, em alguns casos, de frustrações. 
 

Segundo Grinberg (2015), em seu site ‘O Tabloide Virtual’, 
para driblar os concorrentes em um mercado tão competitivo e 
exigente, é preciso investir mais em si mesmo, pois o que as 
empresas precisam é de pessoas preparadas para enfrentar as 
dificuldades do trabalho e realizar as atividades com bom senso, 
pró-atividade e competência.  

Faz-se necessário agora abordar o termo empregabilidade, o 
qual, segundo Petrucci (2011), é uma nomenclatura dada à 
capacidade de adequação do profissional às novas necessidades e 
dinâmica do novo mercado. Ainda conforme Petrucci (2011), a 
empregabilidade exige a busca constante pelo aperfeiçoamento do 
indivíduo de seus conhecimentos, pois as rápidas mudanças 
decorrentes do avanço tecnológico e do processo de globalização 
reforçam a necessidade de se redefinir um novo perfil profissional, 
adaptado a moderna realidade do mercado de trabalho na 
sociedade capitalista. 

Moura (2014), considera que um recém-formado necessita de 
constantes atualizações para melhorar suas habilidades, adquirir 
crescimento técnico e estar aberto a se relacionar profissionalmente 
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com outras pessoas. Sendo, portanto, esta a forma mais eficaz de 
ser adquirir o perfil procurado pelas Organizações com qualidade, 
e não apenas mais um “profissional” sem relevância no mercado. 

Conforme Petrucci (2011), é possível afirmar que o 
profissional que deseja manter sua empregabilidade e manter-se 
competitivo no atual mercado, para isso, é necessário além de boa 
formação o desenvolvimento contínuo, habilidades 
comportamentais como flexibilidade, adaptação a mudanças, 
iniciativa, pró-atividade, criatividade e espírito de equipe. Os 
relacionamentos também são de grande importância para fortalecer 
e criar possibilidades profissionais. 

Guerra (2001, p. 7) afirma também que o trabalho do 
profissional da Administração não pode mais ser pensado a partir 
de perspectiva da tarefa, de um determinado posto de trabalho, mas 
sim de um conjunto de ocupações que podem e são consolidadas 
a partir de um grupo de competências e habilidades. Trata-se da 
qualificação real do profissional: competências, habilidades, 
saberes, conhecimentos, que provém de várias instâncias, tanto do 
conhecimento científico, quanto das relações profissionais e sociais 
estabelecidas pelos trabalhadores. Assim, o Administrador de 
Empresas, como qualquer outro profissional, terá que possuir este 
conjunto de competências, construído a partir da articulação dos 
vários saberes oriundos de múltiplos espaços, ou seja, da escola, 
das empresas e do círculo de suas diversas relações sociais. 

Guerra (2001) conclui que a história do ensino da Administração 
no Brasil indica que a formação deste profissional tendeu a se afastar 
da formação politécnica, generalista, a partir do qual os trabalhadores, 
poderiam alcançar sua formação plena como um ser autônomo, 
completo e realizado. Guerra aborda ainda que, agora, com a chamada 
‘sociedade do conhecimento’, para que qualquer trabalhador domine 
a ciência do trabalho é preciso que a educação supere tanto o modelo 
academicista e propedêutica, quanto à sobrevalorização tecnicista da 
educação propaganda pela Teoria do Capital Humano. Afirma ainda 
que, se a educação do futuro caminhar para a compreensão processual, 
histórica e dinâmica da formação do conhecimento, evidenciando o 
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elo existente entre as ciências naturais, humanas e sociais, pode-se 
dizer que a educação contribuiu para a formação completa do cidadão. 

Baseado no que os autores Chiavenato (2011), Lima (2002) e 
Drucker (2002), nenhum bom administrador poderá contentar-se 
apenas com um tipo de abordagem, isto é, ele deverá ser multi-
habilitado, conhecer muitas matérias e não apenas o que está 
diretamente ligado à sua área de atuação. Não que ele deva ser 
especialista em tudo, até porque isto é humanamente impossível, 
mas deverá saber o que há dentro da caixa de ferramentas, estando 
assim, pronto para utilizar os instrumentos existentes quando for 
necessário. 

 
A proposta curricular dos cursos de Administração em Goiás 

 
Considerando o atual cenário é preciso pensar sobre a 

formação curricular e a relevância da graduação em Administração 
ofertada por Instituições de Ensino Superior (IES) privadas no 
estado de Goiás. Foi desenvolvida uma pesquisa nos sites das 

seguintes instituições2: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
UniEVANGÉLICA, UniGoiás, Faculdade de Piracanjuba e 
Centro Universitário de Goiânia. A discussão que se segue levou 
em consideração as informações disponíveis em 2016, mas também 
acessamos outra vez os sites em 2020 para confirmar e perceber o 
progresso do Curso de Administração. 

Busca-se analisar e discutir os resultados encontrados a partir 
das grades curriculares para o Curso de Administração das mesmas 
disponíveis nos sites oficiais das referidas IES, comparado com o 
que é exigido pelo Ministério da Educação (MEC).  

Na PUC Goiás o Curso de Administração atualmente se 
integra a Escola de Gestão e Negócios. O Curso de Administração 
é o mais antigo do Estado de Goiás, o segundo da região Centro-
Oeste e um dos 10 mais antigos cursos de Administração do Brasil. 
Segundo informações do site oficial da IES, O Curso de 

 
2 Site das IES pesquisadas: www.pucgoias.edu.br, www.unievangelica.edu.br, 
www.anhanguera.com, www.faculdadefap.edu.br, www.uniceug.com.br. 
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Administração da PUC Goiás forma profissionais proativos, 
flexíveis, com capacidade criativa, comunicação e visão crítica, 
dotados de uma visão sistêmica dos principais enfoques necessários 
para a gestão das Organizações. Espera-se eu o egresso do Curso 
de Administração da PUC Goiás deve ter uma formação humana 
integral atendendo aos aspectos sociais, humanísticos, cristãos, 
católicos, técnicos, éticos e estéticos. 

No site oficial da IES, indica que a profissão é reconhecida e 
oferece inúmeras oportunidades de trabalho. Sendo assim, o 
administrador poderá trabalhar como técnico/analista de funções 
administrativas ou como gerente/executivo em empresas com fins 
lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos e instituições 
governamentais. Como empreendedores, os administradores 
podem gerir seus próprios negócios, como indústrias, comércios 
ou atividades de prestação de serviços ou podem atuar como 
consultores especializados em assuntos relacionados à 
administração organizacional. 

Na UniEVANGÉLICA o Curso de Administração, segundo 
informações do site oficial da IES, permite a formação de 
profissionais capazes de impulsionar e transformar o presente e o 
futuro. Com a integração de conhecimentos técnicos e experiências 
práticas, o curso desenvolve competências quantitativas, analíticas, 
funcionais e comportamentais para formar os administradores de 
destaque no mercado. 

No site oficial da IES indica que o Curso de Administração 
tem por objetivo capacitar profissionais empreendedores e gestores 
de seus próprios negócios ou em seu trabalho, com atenção voltada 
para as oportunidades de mercado, explorando as atividades num 
enfoque estratégico e inovador. Como tarefa, busca obter 
resultados por meio da coordenação de pessoas, seja nas indústrias, 
Organizações de serviços públicos, instituições de saúde, de 
educação, militares ou religiosas, no comércio ou na atividade 
agropecuária. Nesse formato, o graduado em Administração deverá 
reunir características profissionais e pessoais, com perfil 
generalista, aliando liderança, competência, visão de negócios e 
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espírito empreendedor, para que tanto tenha condições de 
proporcionar o desenvolvimento próprio e de terceiros, quanto 
capacitar-se para realizar pesquisas básicas aplicadas às áreas 
empresariais das Organizações. 

Na UniGoiás, segundo informações disponíveis no site oficial, a 
proposta formativa do Curso de Administração se concentra em 
Planejamento, Marketing, Finanças e Gestão de Pessoas, dá especial 
ênfase ao processo educacional – ensino, pesquisa e extensão – 
enquanto eixos estruturantes de seu projeto pedagógico, por concebê-
los enquanto situações vinculantes de sua vocação para autonomia, 
independência e ética com relação às demandas sociais e do mercado de 
trabalho contemporâneos, para propiciar uma formação humana 
solidariamente embasada no preparo intelectual humano e ético de seus 
educandos, tornando-os aptos ao exercício técnico, profissional e 
cidadão com habilidades e capacidades necessárias ao Administrador. 
Consoante a essa situação a Instituição posiciona-se pelo reafirmar seus 
princípios filosóficos que assegurem um exercício humanista, crítico, 
reflexivo e ético da formação de seus educandos em sua globalidade, 
para desenvolverem suas atividades profissionais nas instituições 
públicas e privadas da sociedade brasileira no período atual. 

Na Faculdade de Piracanjuba, de acordo com informações 
disponíveis no site oficial da IES, o Curso de Administração visa 
formar profissionais altamente qualificados, inovadores e 
transformadores, capazes de articular o pensamento crítico à ação 
gerencial, tendo como fundamentos a visão humanista, generalista e 
profissional. Dessa maneira, a estrutura curricular interdisciplinar 
permite a integração das atividades pedagógicas com as atividades 
práticas e promove entre os estudantes o espírito dinâmico do 
empreendedorismo, capacitando-os para vislumbrarem novas 
oportunidades ou negócios ainda não explorados e para se adaptarem 
à dinâmica do mercado. 

No site da IES consta eu o objetivo do Curso de Administração é 
oferecer a oportunidade de desenvolver o espírito crítico, com base em 
atividades teórico-práticas voltadas para a compreensão da atuação 
profissional na realidade brasileira. Os egressos devem ser capazes de 
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identificar e discriminar as melhores práticas gerenciais nos diversos 
âmbitos da atuação do administrador; analisar e correlacionar as 
variáveis que compõem os ambientes externo e interno da Organização, 
tanto em relação aos negócios da empresa quanto aos referentes à sua 
inserção social e ambiental; apresentar as melhores estratégias e ações 
operacionais no âmbito das principais áreas funcionais ligadas ao campo 
da Administração. 

Na UNICEUG o Curso de Administração, segundo informações 
do site, se propõe a formar profissionais dotados de uma visão sistêmica 
dos principais enfoques necessários para a gestão organizacional. A 
partir da relação entre as teorias e a prática, com o material mais recente 
relativo ao mundo corporativo, busca instrumentalizar os alunos para o 
sucesso das Organizações, oferecendo ao egresso o conhecimento dos 
principais conceitos, métodos e instrumentos que possibilitem os 
melhores resultados na gestão estratégica, financeira, de pessoas, de 
produção e de mercado e clientes. 

No site da IES considera que o Curso de Administração 
prepara profissionais para atuarem no mercado de trabalho como 
executivos, gerentes e técnicos de funções administrativas em 
empresas com fins lucrativos, instituições privadas sem fins 
lucrativos e instituições governamentais. Como empreendedores, 
os Administradores podem gerir seus próprios negócios, atuar em 
indústrias, comércios ou atividades de prestações de serviços ou, 
ainda, atuar como consultores especializados em assuntos 
relacionados à administração organizacional. O mercado de 
trabalho é bastante amplo, visto que são muitas as funções 
administrativas requeridas pelos mais variados tipos de 
Organizações existentes na sociedade e são muitas, portanto, as 
especializações que podem ser buscadas pelos profissionais de 
Administração. 

Analisando as grades curriculares fornecidas pelas Faculdades 
citadas, disponíveis em seus respectivos sites, notou-se que 
conforme estabelece nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a 
resolução CNE/CES n° 1, quando se refere ao perfil desejado do 
formando em Administração afirma que: O Curso de 
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Administração deve ensejar, como perfil desejado do formando, 
capacitação e aptidão para compreender as questões cientificas, 
técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, 
observados níveis graduais do processo de tomada de decisão. 

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais é perceptível 
que formação proposta para o Administrador tem caráter 
generalista e não especialista, na medida que enfatiza as capacidades 
necessárias a este profissional, que são igualmente generalista. 
Dessa forma, todas as IES pesquisadas possuem uma grade 
genérica e abrange as diversas áreas da administração, flexibilizando 
o currículo para abranger as diversas aéreas de atuação do 
Administrador. 

Uma observação importante é que nas referidas IES que 
pesquisamos em praticamente todas há menção de laboratórios de 
vivências práticas do curso, oferendo a oportunidade de atuar nas 
chamadas Empresas Junior’s, possibilitando aos alunos/as 
desenvolverem a prática e adquirem as competências que são 
apresentas para a formação de um/a Administrador/a. Outra 
característica visível é que a formação proposta pelas IES que 
foram analisadas estão, majoritariamente, ligadas as administração 
de empresas com fins lucrativos, o que pode limitar a atuação do 
administrador/a e conceber uma lógica administrativa subordinada 
ao lucro, o que não seria errado, mas seria uma simplificação do 
campo de atuação. 

 
Considerações finais 

 
Ao finalizar esta referida pesquisa tornou possível asseverar 

que as exigências propostas pelo MEC estão em convergência com 
as expectativas do mercado, que igualmente estão dispostas de 
forma satisfatória com as matrizes curriculares das Instituições de 
Ensino Superior na rede privada no Estado de Goiás. Entretanto, 
é preciso reiterar que tais considerações apenas atesta certa 
conformidade e harmonia conceitual-documental. Não fora objeto 
de investigação desta pesquisa o processo ensino-aprendizagem, 
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formação-qualificação de professores, didática, capacidade 
cognitiva dos alunos e nem motivação do egresso no Curso de 
Administração – para tais diagnósticos seriam necessários 
pesquisas especificas para tal intento. 

O Curso de Administração apresenta, em todas as Instituições 
de Ensino pesquisadas, uma matriz curricular generalista. Isto é 
entendível, pois o Curso de Administração abarca uma gama quase 
infindável de possibilidades de aplicação. A formação em 
Administração favoreceria o pequeno empreendedor, assim como 
o grande empresário. Seria útil para o comerciário de uma cidade 
de interior, assim como o produtor de uma sofisticada linha de 
cosméticos numa grande metrópole. Desta premissa, surge a 
necessidade de que o alunato do Curso de Administração esteja 
inserido numa prática empresarial para ir aplicando e 
contextualizando os ensinos de acordo com a realidade prática 
destes referidos discentes. 

A Empresa Júnior, presente em todas as Instituições de 
Ensino pesquisadas, poderia ser de grande valia para a 
experimentação e inserção dos alunos nas temáticas expostas em 
sala, tornando os conceitos mais inteligíveis e mais próximos da 
realidade atual. Contudo, a presente pesquisa não teve como 
objetivo investigar a integração da Empresa Junior na prática 
objetiva das rotinas acadêmicas. Entretanto, esta poderia ser uma 
ferramenta relevante para congruência entre as exigências do MEC, 
mercado e Faculdades. 

As mudanças no cenário atual, apresentadas no presente 
artigo, desnudam o quanto é imprescindível que o administrador 
tenha competências e habilidades afuniladas com as tendências do 
mercado globalizado e competitivo. Ser administrador no presente 
tempo é tomar decisões assertivas que favoreçam a sustentação das 
Organizações, aumentando a rentabilidade, fomentando a 
cooperação entre os pares (superiores e subordinados) e focando 
em objetivos desafiadores. 
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Capítulo 10 
 

REPENSANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Vinicius Oliveira Seabra Guimarães1 

 
 
 
Introdução 

 
O presente capítulo propõe fazer apontamentos críticos acerca 

do cenário educativo brasileiro, especialmente no contexto formativo 
dos cursos de Administração. Para tanto, desdobraremos a análise 
sobre as condições e fronteiras do ensino superior privado 
demonstrando que a área educativa tem se tornado refém do lucro e 
com isso perdendo parte de sua identidade enquanto prática 
pedagógica, o que tem impactado diretamente na prática educativa dos 
professores e nos processos de ensino-aprendizagem dos alunos. 

No que tange a prática dos professores dos cursos de 
Administração faremos apontamentos acerca dos constantes 
discursos desassociados da realidade objetiva dos alunos/as, que 
por vezes constroem uma relação fantasiosa ou ideológica acerca 
da sociedade e do próprio mundo do trabalho no contexto da 
sociedade atual. Nesse sentido, propomos uma diferenciação entre 
a formação de funcionário e a proposta formativa dos cursos 
superiores da área de Administração, ou seja, é preciso questionar 
se o curso está formando funcionários ou administradores. Não 
que se tenham um bom e outro ruim, a análise que propomos não 
é de juízo de valores, porém é preciso questionar a prática educativa 

 
1 Graduado em Administração (PUC Goiás), Licenciado em Pedagogia (UNIFACVEST), 
Licenciado em Sociologia (UNIDERP), Pós-Graduado em Gestão Escolar (UGF), Mestre e 
Doutorando em Educação (PUC Goiás). Atualmente é professor no UNICEUG, professor 
e coordendador do Curso de Administração da FAP. 
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que está em vigor, pois no Curso de Administração espera-se que 
formem administradores, como o próprio nome do curso propõe. 

No mesmo caminho, ainda propomos no capítulo avaliar a 
construção do alunato de cursos superiores no Brasil, 
especialmente do Curso de Administração. Ou seja, é preciso 
ponderar sobre o que os alunos esperam e como eles esperam no 
que tange a prática educativa e formativa. Ao que parece a relação 
com a Faculdade/Universidade é mais utilitarista do que educativa 
o que tem favorecido a infantilização dos alunos, sendo que a 
representação estética disso é o possível surgimento do aluno-
cliente, aceito hoje com relativa naturalidade acrítica. 

 
Sobre ser professor (em IES privada) 

 
A globalização é uma das marcas da sociedade do século XXI 

(SANTOS, 2001). Por conseguinte, as informações estão em 
constante mudança e os padrões sempre se transformando. O 
ensino superior privado no Brasil não está imune a essa ‘verdade’ 
dos tempos pós-modernos. Portanto, torna imperativo que os 
professores estejam sempre em constante aperfeiçoamento para 
que sejam capazes de responder eficazmente as questões do tempo 
presente. A formação e profissionalização dos docentes têm que 
ocupar primazia nas discussões acadêmicas, caso contrário o ensino 
superior privado brasileiro transmitirá uma mensagem 
descompassada das novas releituras mundiais e será impotente para 
transformar a realidade sócio-profissional esperada pelos alunos e 
alunas dos Cursos Superiores. 

O presente século tem sido marcado pelas constantes 
mudanças e pela avalanche de informações disponíveis para a 
sociedade (BAUMAN, 2008; 2011), o que tem tornado as relações, 
e o próprio conhecimento, ‘líquidos’ e voláteis. Para tanto, torna-
se indispensável que os professores do ensino superior 
acompanhem essa mudança na forma do saber e estejam aptos a 
interagir com a mutação do mundo do trabalho e seus possíveis 
diálogos com o mundo do conhecimento. A docência superior 
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necessita de profissionais da educação que estejam sempre em 
constante aprendizagem para que possam ser capazes de responder 
as questões desse tempo. Ser professor não pode ser resumido a 
uma parcela de tempo que se passa em sala de aula, pelo contrário, 
carece de uma dedicação de vida e uma busca insaciável pelo 
conhecimento e por respostas. Por isso, ser professor é estar 
sempre em condição de alunato. Nesse viés, a presença ou não da 
formação continuada de professores será fator determinante de 
sucesso ou de fracasso das Instituições de Ensino Superior, em 
especial da rede privada, a qual nos atentaremos mais 
especificamente nesse capítulo. 

Um dos grandes problemas que faz com que os professores 
dos cursos de Administração no ensino superior da rede privada 
não desenvolverem uma cultura de formação continuada se deve a 
fato deles enfrentarem uma jornada de trabalho dupla, pois 
geralmente são empregados durante o dia e professores a noite. 
Com essa realidade trabalhista exaustiva (matutino, vespertino e 
noturno) é evidente que não há tempo para aperfeiçoamento e 
cursos de capacitação, além do stress inerente dessa dupla carreira. 
Dessa maneira, o professor tem que ser um verdadeiro malabarista 
e tentar conciliar as atividades de docente que incluem: o tempo de 
preparo de aula, a aula em si e as correção de atividades; e ainda 
conciliar com a rotina de outra atividade laboral, que requer 
realização de atividades administrativas, inovação, liderança e 
outras responsabilidades coletivas empresariais e Organizacionais. 
É visível que uma das duas áreas ficará prejudicada, e tristemente, 
quase sempre é o ser professor que fica relegado ao improviso – 
até mesmo porque, infelizmente, muitos nem reconhecem a 
docência como profissão. 

A formação continuada dos docentes universitários da rede 
privada se apresenta como uma proposta distante da realidade de 
muitos desses profissionais da educação principalmente pela falta 
de incentivo financeiro para seguirem na carreira de docência. Pelo 
fato da educação superior privada ter se popularizado no Brasil nos 
últimos anos o valor das mensalidades ficaram mais acessíveis, 
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porém ‘do outro lado da corda’ o resultado foi similar, ou seja, a 
remuneração do professor também ficou baixa. Essa realidade 
aponta para a necessidade de se ter outras atividades profissionais 
para completar o orçamento familiar, inviabilizando a docência 
como carreira ou principal remuneração. 

Outro fator que corrobora para que haja professores no 
ensino superior privado sem pretensões de continuar estudando e 
sem ambições de melhor se qualificar para o ofício de docente, é 
que as Instituições de Ensino Superior não fazem disto um pré-
requisito para contratações. Tendo apenas uma pós-graduação lato 
sensu já é suficiente para ser professor por tempo indeterminado em 
várias instituições brasileiras. Contudo, reafirmamos que a 
profissionalização e a formação continuada dos professores do 
ensino superior privado são imprescindíveis para os que querem 
percorrer a jornada da docência no século XXI. Aqueles que são 
professores precisam entender que são, simultaneamente, alunos, 
isto é, precisam continuar estudando para serem professores. A 
profissionalização e a formação continuada dos professores irá 
fomentar a produção textual, científica e a pesquisa – pilares de 
saber em constante atualização. Nesse sentido, ser escritor, 
pesquisador e professor deveriam ser características inerentes a 
aqueles que ousam percorrer o caminho da educação. 

A capacidade de escrever do professor fomentará o instinto de 
pesquisa e é por meio dessa investigação científica que se constrói um 
saber forte o suficiente para transformar pessoas e mudar opiniões, 
valores e atitudes. Seja pela busca de confirmação sobre um paradigma 
ou mesmo visando contradizer o mesmo, o campo da pesquisa se 
torna o palco perfeito para apalpar reflexões que por si próprio se 
tornam agente independentes e por conseguintes são passivos as 
críticas, o que é fundamental para o processo de aprendizagem. A 
capacidade de interação com a pesquisa e a produção científica fará 
com que o aluno (e/ou o professor) não apenas decore 
conhecimentos ou muito menos memorize alguns preceitos para o dia 
da prova, mas fará com que ambos envolvidos no processo aprendam 
e ressignifiquem os conteúdos. 
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Ser professor/a é ser um agente de reflexão, e para tanto, é 
preciso desenvolver a capacidade de sistematizar conhecimentos, 
correlacionar proposições de forma lógica, raciocinar criticamente, 
registrar coerentemente o conteúdo na forma escrita e ter 
maturidade de expor o produto final a outros cientistas do saber 
(professores e alunos), a fim de peneirar o então novo paradigma. 
O professor, então, não pode se contentar em ser apenas uma 
‘babá’ de alunos, ou seja, simplesmente cuidando para que não 
façam bagunça dentro da sala de aula. Não pode se contentar em 
ser apenas um ‘torcedor’ que se satisfaz em estar na plateia 
esperando que o time (aluno/a) vença. Ser professor é incumbir-se 
da tarefa de fazer alunos/as se tornem pesquisadores e sujeitos 
pensantes, é empenhar-se para tornar os estudantes capazes de 
produzir reflexão. Tais postulados não seriam utópicos se os 
docentes tivessem para si mesmos esses patamares. 
 
Sobre alguns mitos no Curso de Administração 

 
Cada professor, em sua prática acadêmica, têm suas próprias 

dúvidas e inquietações que persiste em atormentar as normoses 
aulisticas (esse um neologismo irônico se faz necessário para 
dimensionar a normalidade aceita em sala de aula). Uma dessas 
inquietações que, particularmente, me assombra é perceber que, 
majoritariamente, os alunos do Curso de Administração das 
instituições de ensino superior em que tive contato não tinham seus 
estudos financiados pelas empresas que trabalham. Há mais de uma 
década faço a mesma pergunta em sala de aula e obtenho quase 
sempre os mesmos resultados: ‘levante a mão quem têm seus 
estudos financiados pela empresa que trabalham?’, resposta: uma 
ou duas pessoas levantam as mãos. Daí, questiono: ‘Por que a 
empresa que vocês (alunos) trabalham não paga a Faculdade para 
vocês?’, as respostas mais comuns são: ‘o meu chefe tem medo de 
eu (aluno) saber mais que ele’, ou, ‘porque é uma empresa que só 
pensa no lucro’. Então, faço a pergunta crucial: ‘por que vocês 
(alunos) estão estudando?’ A resposta é quase sempre: ‘porque 
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quero sair da empresa que trabalho hoje para ganhar mais’. Então, 
creio que aí está a resposta para primeira pergunta e aponta para 
um descompasso enorme entre as expectativas em relação ao 
mundo do trabalho e a expectativa em relação a formação 
acadêmica dos alunos dos cursos de Administração. 

A ilusão de que as empresas (cargos de chefia em especial) têm 
medo da academia é um mito bem difundido aos discentes e, por 
vezes, propagados pelos professores. Tenho dúvidas se as 
empresas realmente tenham medo de que os funcionários, agora 
alunos, aprendam para ameaçar qualquer cargo dentro da empresa, 
pelas seguintes razões: 1) Infelizmente, o que se aprende nos cursos 
de Administração quase sempre não tem muito a haver com ser 
administrador, mais sim com ser o ‘funcionário do mês’, o que volta 
mais uma vez a discussão sobre a finalidade educativa dos cursos 
de Administração. 2) A maioria dos alunos de Administração, na 
minha vivência acadêmica, nunca tiveram experiência de 
administrar empresas/negócios, na verdade querem um emprego 
fixo e com uma suposta estabilidade, por isto estudam para 
concurso público, não para empreender, e mais uma vez a 
discussão volta para o duelo entre formar administradores ou 
formar funcionários.  

3) O trabalho, para boa parcela dos alunos, é apenas um meio 
para se pagar contas no fim do mês, não é um negócio, não é uma 
paixão, não é uma ideia, não é um ideal, é apenas trabalho, qualquer 
trabalho. Nesse sentido, não há possibilidade de ameaçar a 
hierarquia existente. 4) Um parcela considerável dos que estudam 
Administração, reitero que digo a partir do que vivencio nas IES, 
escolheram o Curso de Administração por este ser o mais genérico 
e quase sempre o mais barato, então, não gostam de fato da área da 
Administração, apenas querem ter um diploma de Curso Superior, 
e, infelizmente, para muitos o Curso de Administração foi o 
caminho escolhido para a diplomação. Por tudo isso, e por mais 
um bucado de outras questões, insisto, que não acredito que as 
empresas se omitem de financiar os estudos dos 
alunos/funcionários por medo do conhecimento adquirido no 
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Curso de Administração. De fato, o que se tem é um hiato enorme 
entre a realidade e a expectativa, especialmente nos cursos de 
Administração, principalmente entre o que esperam os alunos e os 
professores, como endossa Gaulejac (2007) e Padilha (2015). 

Outro fato que precisa ser destacado nesse discurso é que as 
empresas, geralmente, não tem intenção de financiar os estudos para 
os alunos-funcionários, pois uma parcela considerável dos alunos não 
estão lá por causa de uma pretensa carreira, apenas estão lá para 
trabalharem. Nesse sentido, é preciso diferenciar ambos os conceitos: 
quando digo ‘carreira’ pressuponho uma intencionalidade, um rumo, 
uma direção, uma planejamento, um foco, um norte, um caminho. O 
que não parece ser real em muitos casos. Isto se torna notório, pois 
muitos trabalham dois anos como atendente no Peg Pag da esquina, 
um ano de call center, dois anos de caixa de supermercado, seis meses 
num Pet Shop, e por ai vai. Não que tais atividades sejam ruins ou 
tenham em si algo depreciativo e nem que não seja possível ter carreira 
nesses exemplos, o que estamos questionando aqui é a variabilidade e 
a inconstância da intenção, do caminho, do rumo, da formação, ou 
seja, da carreira. Isso corrobora para a percepção que para muitos o 
trabalho é só trabalho, não uma perspectiva de carreira. 

Dessa forma, é perceptível que não há internacionalidade, não 
há carreira, apenas há trabalho, qualquer trabalho, apenas para se 
pagar as contas no final do mês. Então, não justifica financiar os 
estudos para alguém que não tem carreira. Obviamente, que isto 
não quer dizer que não se possa mudar de empresa ou ramo de 
atividade, mas sim que se permaneça no mesmo ramo de atividade, 
construindo uma perspectiva futura, ou seja, carreira. A questão 
aqui não é quanto tempo você fica numa empresa, a discussão não 
é acerca do turnover, mas sim quanto tempo se tem de experiência 
num determinado ramo de atividade e avaliar o 
progresso/crescimento pessoal/profissional nesse ramo. Então, 
nesse sentido, é possível trabalhar a vida inteira e nunca ter tido 
uma carreira. Alias, é provável que nunca falte trabalho, mas isso, 
não necessariamente, tem haver com uma carreira. 
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Ademais, acredito plenamente que a pessoa que vende 
bombons na Faculdade tem mais proximidade com os conteúdos, 
competências e habilidades propostas no Curso de Administração 
do que o gerente de uma grande empresa, pela seguinte razão: 
administrar é, sobretudo, ter autonomia sobre os processos, então, 
isto não tem haver com salário e nem com cargos hierarquizados, 
mas sim com a capacidade de interferir e tomar decisões nas etapas 
e processos. A pessoa que vende bombons tem que decidir quantos 
bombons vai produzir por dia, tem que prever demanda para não 
haver desperdício, tem que saber a preferência dos clientes para 
levar os sabores que agradam a estes, tem que fazer leitura de 
cenário para antever aos concorrentes, tem que criar a estética das 
embalagens, tem que analisar a forma de logística de transporte dos 
bombons e o sistema de armazenagem para o momento da venda, 
tem que ter noção de custo, precificação e marketing, entre outras 
esferas da Administração.  

A pessoa que vende bombons na Faculdade, de fato, 
administra o negócio, ainda que seja informal e pequeno, mas tem 
muito mais de Administrador aqui do que um funcionário com 
autonomia limitada, ainda que em cargo de gerência/supervisão. 
Isso porque aquele que vende o bombom é responsável e detém 
autonomia para interferir em qualquer etapa do negócio, inclusive 
detêm o poder de decisão de não mais produzir bombons, se assim 
quiser. De contra partida, o gerente de uma grande empresa tem 
uma autonomia limitada, precisa de autorização para implementar 
várias mudanças, reporta a vontade da diretoria da empresa, segue 
instruções dos administradores (geralmente donos) do negócio, e 
quase sempre só tem poder de decisão na área em que é gerente, 
limitando a abrangência empresarial. Reitero: a questão aqui não é 
quem ganha mais, mais sim quem realmente é Administrador. 

A partir dessas inquietações, podemos repensar que o Curso 
de Administração deveria ser mais provocativo e menos 
conformista. Isso nos leva a considerar outros apontamentos. Por 
exemplo: deveria ter mais disciplinas que estimulassem os alunos a 
arriscarem num novo empreendimento, com ou sem fins 
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lucrativos, privado ou público. Deveria possibilitar tomadas de 
decisão com consequências reais, como vender bombons. Deveria 
discutir mais sobre Administração do que sobre ganhos, salários ou 
benefícios. Deveria haver menos livros de autoajuda e mais 
conteúdo reflexivo prático. Deveria ter menos euforia e mais 
motivação. Deveria ter uma parte de prática empresarial real, ao 
invés da Empresa Júnior ser uma mera cerimonialista de eventos e 
shows dentro das Faculdades.  

O administrador tem que administrar, ou seja, ter autonomia, 
do contrário será apenas um funcionário com status hierarquizado. 
Nesse sentido, o Curso de Administração não é o lugar para 
formação de funcionários, para esses existem outros caminhos 
formativos, porém o Curso de Administração existe para formar 
administradores. O Curso de Administração não é para aqueles que 
querem o lugar do chefe, como se esse fosse o alvo. O Curso de 
Administração não é para quem quer prestar concurso público de 
nível superior e encontraram na Administração um caminho 
apenas de titulação e diplomação, isso prejudica as intenções 
formativas e enfraquece o curso. O Curso de Administração não é 
para aqueles que sentam numa carteira e escutam adestradamente 
o professor para passar na disciplina, muito pelo contrário, o Curso 
de Administração é um convite para gente ousada, destemida, 
engajada e comprometida. Gente esta que não se limita ao 
professor ou a instituição de ensino, mas atreve-se ir além dos 
limites e experimentar o novo, o desconhecido – arriscar-se por 
completo e surpreende a sociedade/mercado ressignificando o 
papel das Organizações na sociedade. Logo, voltando ao mito 
inicial: ‘por que as empresas não financiam os estudos dos 
funcionários?’ Outra resposta possível seria: pois para ser 
funcionário não precisa ser Administrador – e vice versa. 

 
Sobre os processos avaliativos nas IES: a temível prova 

 
O grande leviatã que assombra a mente e coração dos alunos/as 

é a aterrorizante ‘prova’. Termo este que ao poucos foi ganhando 
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novas nomenclaturas com fins a não assombrar os discentes que 
resumem suas jornadas acadêmicas numa lauda de questões. Daí, 
surgem expressões do tipo: avaliações, trabalhos avaliativos, 
verificação da aprendizagem, entre outras expressões para suavizar e 
não amedrontar os corações dos alunos/as. De fato, pouco importa 
os nomes pomposos que se dão, quando este dia chega não resta 
dúvida, o medo se personifica nas salas de aula. Nada é mais 
horripilante para os alunos/as que a data da prova, é como conduzir 
ovelhas ao matadouro. Assemelha-se ao sentimento de desespero de 
soldados desarmados em plena guerra bélica. Então, a pior expressão 
que pode ser pronunciado nos rincões acadêmicos é: ‘chegou o dia da 
prova!’. Isso muda tudo. 

A razão para tão grande terror tem várias vertentes: medo de 
o professor castigar os alunos – ao que parece os alunos acreditam 
veementemente que castigar faça parte da índole de se ser 
professor. Medo de não conseguir responder ao que o professor 
quer – dá a impressão que o aluno não está preocupado em 
aprender de fato, mas sim em concordar tematicamente com o 
professor. Medo de não saber a matéria – reação previsível aos 
alunos que fazem da educação um encontro social qualquer, sem 
comprometimento e reflexão prática. Medo de não passar na 
disciplina – tristemente para uma maioria esmagadora o que 
interessa é passar, não necessariamente aprender, por isto a prova 
é tão importante e apavorante. 

As provas, de qualquer gênero, são recursos que visam, 
essencialmente, atender as necessidades da Instituição de Ensino 
no quesito padronização. Com as provas os alunos estão 
amparados para valer-se de recursos de revisão, caso se sinta 
prejudicados pela correção – por esta razão, muitos alunos 
decoram e colocam na prova igualzinho ao que se está no 
livro/apostila. Com as provas os professores estão amparados 
documentalmente para não terem que atender as necessidades 
socioeducacionais de cada aluno de forma individualizada – por 
esta razão, usam as provas para nivelar, ou talvez, em muitos casos, 
excluir. Com as provas as coordenações estão amparadas a encerrar 
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qualquer discussão entre alunos e professores, pois afinal a prova 
é, acima de qualquer suspeita, um documento – por esta razão não 
orientam avaliações participativas, orais ou grupais, que torna 
subjetivo os critérios. Ao que parece a prova se tornou mais um 
documento de defesa preventiva do que educativa. 

Acredito que a função avaliativa deva estar subordinada à função 
educativa, ou seja, mais importante que obtenção de notas (ou as 
formas de obtenção de nota) e a capacidade do aluno de aprender. 
Para tanto, o planejamento educacional e as ações educativas devem 
contemplar de forma satisfatória a interação social do aluno-aluno, 
aluno-professor, aluno-sociedade. Já que as relações interpessoais 
estão presentes em todo o ambiente educacional, sendo que o próprio 
aprendizado se dá pela interação entre os agentes educacionais. Por 
isto, o aprendizado é fruto das interfaces das vivências. Por este 
motivo, o ensino não é linear, mas sim cíclico e relacional. 

O ser humano é um ser em transformação continua – inacabado 
e inconcluso. Sendo que o desenvolvimento cognitivo se dá a partir da 
capacidade individual e relacional de cada pessoa, não sendo, portanto, 
a educação um processo de padronização, mas sim uma imersão do 
saber a partir do contexto social, cultural, educacional e econômico 
dos alunos. Portanto, se torna imperativo a valorização da diversidade 
de ambientes e de sistemas de avaliações educacionais. O processo 
cognitivo é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento a 
nível acadêmico, pois torna científico os saberes do cotidiano – e é isto 
que precisa ser realmente avaliado e verificado. 

Então, talvez, se tivéssemos no máximo cinco alunos por 
turmas (o número de alunos citado aqui é apenas para exemplificar 
a necessidade do esvaziamento das classes, não é um número exato 
ou sugestionável), e que as aulas assumissem um caráter multi-
inter-transdisciplinar, conseguiríamos construir uma educação sem 
o ‘mostro’ da prova – seria tipo a histórica educação informal grega, 
onde se integrava a vida a reflexão, tornando relevantes os 
discursos. Contudo, tal proposta se torna inviável financeiramente 
aos defensores da privatização da Educação, e, compromete os 
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índices nacionais/internacionais da educação, que precisam das 
provas para padronizar e medir. 

As provas têm sua importância educativa, desde que ocupe 
seu lugar educativo. Todavia, o estranho é perceber que para os 
alunos a expressão ‘prova’ tem mais significado do que a expressão 
‘aprender’. Talvez, o que os alunos estão querendo nos dizer é que 
na cultura escolar brasileira, quer seja das escolas até as Faculdades, 
o discurso é de aprendizado, mas a prática é que só vale a nota, ou 
seja, ideologicamente os professores afirmam que o importante é 
aprender, mas os alunos já perceberam que as condições objetivas 
da prova provam o contrário. Esse cenário pode enfraquecer a 
prática educativa e, quiçá, pode até contribuir para a infantilização 
dos alunos (e os professores). 

 
Sobre a infantilização dos alunos universitários 

 
Os estudiosos da educação, especialmente no que se refere 

aos processos cognitivos e de concentração, defendem que na 
medida em que a pessoa vai crescendo sua capacidade de 
percepção/reflexão tende a expandir e se ressignificar, como 
propõem os estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon. Então, espera-
se que a capacidade de concentração de uma criança de quatro anos 
seja mui diferente da de um adulto de 25 anos. Espera-se que uma 
criança de dois anos não tenha, ainda, condições de se interessar 
por assuntos complexos/conceituais, diferentemente de um adulto 
de 25 anos de idade. Espera-se que haja um amadurecimento 
gradual na medida em que a idade vai passando, e na medida em 
que vai se progredindo nas fases escolares. Espera-se que a 
capacidade de produção de texto, e a então capacidade crítica, seja 
desenvolvida ao longo do processo educacional. Espera-se que o 
aluno universitário seja mais interessado em aprender que um 
adolescente. Espera-se... e tão somente espera-se, pois a realidade, 
em muitas IES, tem desnudado um outro contexto. 

Há mais de uma década que tenho trabalhado exclusivamente 
com a educação superior, e por puro (e conclusivo) empirismo 
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afirmo que o nível dos alunos ‘infantilizou-se’, por várias razões e 
com vários culpados. O que tenho visto são verdadeiros ‘Benjamin 
Button’ da educação – quanto mais envelhecem, mais se tornam 
crianças. Vários alunos estão chegando às Universidades com 
menor capacidade crítica, com ausência de criatividade, com 
preguiça de pensar, com desdenho com a leitura, com morbidez na 
produção de texto, com déficit de respeito ao professor, com 
desprezo ao conhecimento e com carência emotiva. Este ‘coquetel 
do mal’ tem tornado a sala de aula das Faculdades um lugar 
totalmente infantilizado - é importante distinguir a condição 
infantil da condição de infantilização de universitários, sendo essa 
última a que estamos discorrendo. 

Ao que parece, atualmente, muitos alunos universitários não 
conseguem prestar atenção na aula (ou em estudos extraclasse) 
mais do que 15 minutos - equivalente à capacidade de concentração 
de uma criança no jardim de infância. Após este breve período os 
professores tem que valer-se de dinâmicas em grupo (nome 
pomposo para tornar lúdico o processo). Ao que parece, os alunos 
estão muito impacientes e têm apresentado muita dificuldade de 
completar uma tarefa - características de crianças de 
aproximadamente quatro anos de idade. Por isso, muitas atividades 
em classe ficam para casa (não é que não tenha tempo para fazer 
uma atividade, a verdade é que os alunos não estão tendo 
capacidade de fazer a atividade). Há muitos alunos universitários 
que não sabem lidar com conceitos abstratos (teorias/saberes), 
tudo têm que ser pragmático, visível, útil, imediato e concreto – 
atitudes estas que se assemelham a uma criança de seis anos de 
idade que não sabe lidar com o abstrato (questões metafísicas, 
noções de tempo, espaço e pensamentos). 

A impressão que temos é que, atualmente, muitos alunos da 
educação superior são facilmente irritáveis e terrivelmente emotivos – 
como crianças que não aceitam ser contrariadas. Assim ficam 
emburradas, fazem biquinhos e franzem a testa, irritam todos 
(especialmente os professores), mas quando são contrariados ficam 
enraivecidos, coisa de criança mimada que não tem noção de seus atos. 
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Há muitos alunos que fazem da sala de aula uma sala de bate papo 
(chat), onde silêncio é adjetivo raro – é tipo crianças que não 
conseguem ficar quietas, a não ser quando estão assistindo desenho da 
Peppa Pig. Há muitos alunos que estão indo para as Faculdades para 
medir força bruta, se possível com o professor, com fins a 
desmoralizar esses educadores – são como adolescentes que por 
qualquer besteira querem brigar para se mostrar para os da sua gangue. 
Há alguns alunos que estão se desenvolvendo na técnica da ‘fofoca 
conceitual’, insistindo em falar mal de um professor para o outro 
professor, ou entre aluno-aluno – atitudes de características teen que 
denunciam a imaturidade desses novéis acadêmicos infantilizados. 

Por pura impressão empírica vivencial, como disse no início 
desse tópico, parece que a educação superior no Brasil está 
sofrendo de um retrocesso intelectual e emocional, ou seja, estamos 
presenciando a infantilização da Universidade. E a semelhança da 
técnica (senso-comum) para se matar sapos lentamente (coloque-o 
na água fresa e vai se esquentando gradativamente até o sapo 
morrer), estamos num caldeirão fervente, mas com sensação de 
água morna. De um lado há alunos que estão se iludindo supondo 
que estão aprendendo e não percebem o quão infantis estão sendo 
em muitas interações acadêmicas. Do outro lado, têm-se os 
professores que se renderam a essa nova condição de infantilização. 
O resultado estético é relativamente previsível: diplomas que não 
têm muita relevância, conhecimentos desconexos, Faculdade 
desmoralizada, saberes perdidos, professores cansados e donos de 
Faculdades enriquecendo. 

Se há uma suposta infantilização dos alunos, como 
pontuamos nos parágrafos anteriores, não podemos atribuir culpa 
somente a eles, pois o processo educativo não é unilateral e cabe a 
todos os agentes educativos contribuírem para um 
amadurecimento dos alunos, tornando possíveis mudanças e 
melhoramentos. Mais frustrante que perceber que há alguns alunos 
universitários infantis e perceber que esses estão saindo da 
Faculdade muito parecidos com a condição que entraram. E isso 
depõe mais contra os professores, coordenadores e diretores, do 
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que aos alunos, propriamente dito. Logo, culpar somente os 
alunos/as seria uma evidente infantilização que aponta para além 
dos alunos/as universitários. 
 
Sobre formar aluno-cliente e o fetiche do lucro 

 
A Educação Superior Brasileira nunca esteve tão populosa 

como nesses últimos anos, conforme comprovam o Censo da 
Educação Superior (MEC, 2017). Houve um grande número de 
abertura de Faculdades nas duas últimas décadas e o resultado foi 
à inserção de pessoas neste novo filão de mercado chamado 
Educação Superior Privada – afinal, se tornou extremamente 
rentável abrir Faculdades, principalmente pelos padrões brasileiros, 
isto é, baixa remuneração do professor, salas superlotadas e 
educação infantilizada. 

No mesmo nível das mudanças estruturais capitalistas em que 
as Faculdades brasileiras vêm passando, o perfil dos egressos 
também foram sofrendo mutações. O aluno de Instituição Superior 
privada não mais é visto como acadêmicos, mas sim como clientes 
– demonstrando que as relações primordiais desses agentes 
educacionais se dão pela troca financeira, não pelas vias do 
conhecimento. Essa é uma das razões do porquê reprovar aluno 
nessas ‘empresas educacionais’ não é algo bem visto, pois a 
reprovação geralmente provoca desistência e reclamações, leia-se 
menos mensalidades a receber e mais problemas pra resolver. De 
modo geral, reprovação de aluno significa perda de receita, pois 
provavelmente esse aluno preferira se mudar de Faculdade, já que 
no mercado há tantas opções interessantes e interessadas. 
Reprovação, significa também, má reputação da Faculdade, pois o 
aluno reprovado tende a depreciar contra a IES publicamente. 
Enfim, aluno se tornou cliente, e cliente sempre tem razão ou ao 
menos não pode ser contrariado, como já dizia o senso comum 
comerciário de outrora. 

O resultado mais esquizofrênico dessa relação cliente-aluno e 
educação-capital é que para manter essa fantasia ideológica é 
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preciso ludibriar os alunos e faze-los acreditar que há mercado para 
todos os concluintes da Educação Superior. Nada é mais falacioso 
que tal postulado. O mercado tende ao acúmulo de capital, 
restringindo profissões e relegando a maioria a atividades 
mecânicas e desprovidas de conhecimento acadêmico, que sejam, 
então, funcionais ao sistema, mas alienado ao mesmo. O mercado 
é volátil e de tempos e em tempos reconfigura o que se dá dinheiro, 
reordenando as profissões e as funções. De contrapartida, as 
Faculdades são lentas em oferecer cursos atualizados, então, o que 
se tem é uma maré de gente se formando em algo que o mercado 
não vai mais absorver e nem querer. Para não desmotivar os 
alunos-clientes da Educação Superior criou-se a ‘lenda maior’ que 
afirma: ‘se o aluno se esforçar vai conseguir, só depende de você 
mesmo’. A realidade é que tal proposta tira toda responsabilidade 
do fracasso educacional dos ombros das Faculdades e joga-o sobre 
os ombros dos alunos e alunas. Essas e outras ideologias são 
fortemente criticadas por Gaulejac (2007) e Padilha (2015), 
demonstrando que é preciso descontruir esse discurso de ‘coaching 
management’ individualizante que está tão impregnado, em especial, 
nos cursos de Administração. 

Em um cenário educacional-capitalista com tamanhos disparates 
conceituais, surge aquela que pode ser considerada a ‘falácia mater’ que 
é acreditar que o mercado vai diferenciar os alunos bons dos maus, 
então, não seria responsabilidade da Faculdade faze-los na formação 
acadêmica. Isto sim é fantasioso, ideológico e, no mínimo, 
contraditório. Acreditar que o mercado tenha competência para julgar 
os conhecimentos adquiridos durante a formação dos alunos é não 
entender como funciona o mercado. Para as empresas, de uma forma 
geral, conhecimento é importante, mas esperteza, criatividade, 
empreendedorismo e liderança são mais importantes – e tais distintivos 
não se aprendem nas salas de aulas, por mais que se tenham disciplinas 
com tais nomenclaturas, conforme critica Robert Kiyosaki (2000; 2013). 

O mercado sabe que as notas e os diplomas não revelam quem 
realmente são os alunos e nem sempre tem haver com as 
pretensões do mercado, portanto, o mercado escolhera aqueles que 
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farão a empresas serem mais lucrativas. Esse é o critério de seleção 
do mercado: aumento do lucro – nada mais. Nesse sentido, limitam 
a prática da Administração a obtenção do lucro, o que é uma 
simplificação da abrangência do campo da Administração. Enfim, 
não confunda ser cliente com ser aluno. Para tanto, para o mercado, 
seja cliente; para a Faculdade, seja aluno/a. 

 
Considerações finais 

 
As perspectivas apresentadas nesse capítulo foram frutos de 

reflexões pessoais e insights ‘isolados’ a partir da vivência no Ensino 
Superior, em especial no Curso de Administração. Dessa forma, 
obviamente, partimos de uma visão generalista e empírica, logo, 
reconhecemos que há professores, alunos e Instituições de Ensino 
que não se encaixam no descrito. O intuito foi transformar em 
texto as discussões que informalmente fazemos em sala e nas 
reuniões de professores, como que um espécie de reflexão de diário 
de campo da docência. Por esse motivo, o texto fugiu dos padrões 
científicos apresentados nos demais capítulos, mas nem por isso 
deixa de provocar a reflexões necessárias a prática educativa. 

De acordo com as explanações feitas no capítulo foi possível 
repensar a prática educativa e inclusive a própria finalidade 
educativa dos Cursos Superiores, em especial nas Instituições 
Privadas. Concentramos a análise no Curso de Administração 
como plataforma de análise, pois esse curso está em constante 
diálogo com a sociedade e com o mundo do trabalho, então, 
compreender como são gerados os discursos e de que forma os 
agente educativos se inter-relacionam a partir do conhecimento foi 
importante para que tivéssemos um olhar sobre a Administração e 
seus desafios educacionais na atualidade. 

Uma das ênfases do texto foi acerca do distanciamento entre 
condições objetivas e expectativas subjetivas, tanto dos 
professores, quanto dos alunos, como da intenção formativa e o 
hiato com o mundo do trabalho. Ou seja, qualquer prática 
educativa para que seja eficaz precisa melhor entrecruzar esses 
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agentes educacionais e igualmente necessita de uma maior 
intencionalidade por parte de todos envolvidos. Portanto, creditar 
o sucesso acadêmico a apenas o esforço do aluno é, 
excessivamente, contestável, ideológico, infantil e utilitarista às 
‘empresas educacionais’. 
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Capítulo 11 
 

ADMINISTRAÇÃO: 
POSSIBILIDADES DE UMA REDEFINIÇÃO 

SOCIAL 
 

Vinicius Oliveira Seabra Guimarães1 
 

 
 
Introdução 

 
O Curso de Administração, assim como a área de atuação do 

Administrador tem sido frequentemente reduzida a atividades em 
empresas privadas, reordenando o significado de administrar para 
uma concepção que tenha relação direta e exclusiva com a 
obtenção do lucro. Tal prerrogativa é no mínimo uma simplificação 
da abrangência formativa do Curso de Administração, e dessa 
maneira, erroneamente, se atribuiu uma relação utilitarista da 
Administração para com o mercado privado. Par tanto, partimos 
do pressuposto que ser Administrador é compreender as 
dimensões sociais que podem ser privadas, mas também podem ser 
públicas, ou ainda, sem fins lucrativos. As três perspectivas apesar 
de serem diferentes se conectam a sociedade de forma orgânica e 
não se tem uma mais importante que a outra. 

Os princípios da Administração podem até serem usados para a 
obtenção do lucro como um dos objetivos empresariais, pois a busca 
pelo lucro é uma prática legítima na sociedade capitalista. Contudo, 
reordenar toda lógica e intenção formativa da Administração para tal 
feito é reduzir a prática administrativa e ter uma visão simplista acerca 
das possíveis relações entre a Administração e a sociedade. É preciso 

 
1 Graduado em Administração (PUC Goiás), Licenciado em Pedagogia (UNIFACVEST), 
Licenciado em Sociologia (UNIDERP), Pós-Graduado em Gestão Escolar (UGF), Mestre e 
Doutorando em Educação (PUC Goiás). Atualmente é professor no UNICEUG, professor 
e coordendador do Curso de Administração da FAP. 
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sempre lembrar que o Curso de Administração está dentro da área de 
conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas e, para tanto, se espera 
que essa aplicação seja mais abrangente, dialógica e reflexiva para com 
a sociedade. 

O contexto brasileiro é marcado socialmente e historicamente por 
se ter uma grande parcela da sociedade que é desafortunada e que 
constituem suas identidades sociais a partir das relações com o mundo 
do trabalho. A partir dessas relações de dependência e necessidade 
financeira com o mundo do trabalho é que a Administração poderia 
contribuir para produzir autonomia, conscientização e diversificação no 
ramo de atuação, mas ao que parece é exatamente esse cenário que faz 
consolidar a Administração como refém da obtenção do lucro, pois 
muitos olham para as camadas populares como força de trabalho a ser 
explorada e não como possibilidades de emancipação. Nesse sentido, 
propomos analisar nesse capítulo a abrangência do ser Administrador e 
construir um pensamento crítico acerca do mundo do trabalho que tem 
sido regido quase exclusivamente pela lógica do lucro. 
 
Uma Administração para a Sociedade 

 
Administração não é uma atividade restrita ao campo 

empresarial, está presente em outros setores da economia como 
Administração Pública e Administração de instituições sem fins 
lucrativos. Há de se considerar também que a noção de 
Administração não se dá em um cativeiro econômico, mas 
extrapola tais delimitadores hierárquicos e traz consigo implicações 
coletivas, sociais e históricas. Gerar lucro é apenas uma das 
inúmeras possibilidades em decorrência de ser Administrador, não 
é a única, e para muitos casos nem é a principal. 

O/a Administrador/a não é um funcionário/a com melhor 
remuneração ou com melhor posição hierárquica, nestes casos 
permanece-se como alguém que deve subordinação a outrem e, 
então, não detém autonomia para tomada de decisões, ou seja, 
nesses casos é apenas um funcionário com mais poder hierárquico 
com o titulo de Administrador/a. Contrariamente, a Administração 
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é um conceito e uma condição, e para tanto, rompe com as cadeias 
rotuláveis de cargos, títulos e hierarquias, sendo assim, 
Administração não seria um cargo, mas sim uma posição conceitual 
de capacidade e autonomia. Por essa razão, geralmente o 
Administrador/a é o/a dono/a. 

Nesse sentido, a Administração é para um seleto grupo de 
desvairados artistas que não se contentam com as cores existentes e 
arriscam a inovar, criar e empreender, contribuindo para com a 
sociedade em que se está inserido, nas mais diversas esferas da vida 
coletiva. Os administradores almejam responder os anseios da 
sociedade oferecendo uma nova maneira de ser sociedade e de 
responder as novas perspectivas da própria vida econômica, como 
propõe Ricardo Abramovay (2012). Entretanto, é preciso considerar 
que nessa busca muitos encontraram um caminho de individualismo, 
consumismo e egoísmo, e pior, muitos conseguem reproduzir tais 
desvirtudes em grande escala no intuito de torna-las admiráveis 
coletivamente. Esses não representam a Administração, representam 
suas próprias egoístas ambições. E usam a Administração de forma 
perversa e desvairada. 

O Administrador não é melhor que alguém, é apenas um alguém 
que se dispõe a planejar, organizar, dirigir e controlar as mais 
elementares situações da existência humana, integrando objetivos 
comuns e promovendo cooperação coletiva. Nesse viés, a 
Administração é por definição uma ação coletiva e social. Dessa 
forma, o conhecimento das Ciências Administrativas não torna 
alguém superior, mas o torna responsável por muitos. Portanto, o que 
se requer de um/a Administrador/a é a hombridade de não se 
esquecer de que “o homem forte defende a si mesmo, o homem mais 
forte defende aos outros” (referência a película: O Segredo dos Animais, 
2006, Nickelodeon Movies). 

O Administrador é um sujeito social que está integrado à 
sociedade e que por definição age orientado por práticas coletivas, 
quer sejam empresariais, públicas ou sem fins lucrativos. Então, 
compreender a realidade social e histórica que perpassa o mundo 
do trabalho no cenário brasileiro na modernidade tardia pode nos 
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ajudar a desenvolver um senso crítico da própria prática educativa 
inserida nos cursos de Administração, que tem sido, 
frequentemente e equivocadamente, reordenada exclusivamente 
para o lucro. Para tanto, julgamos ser oportuno desdobrar a análise 
desse capítulo exatamente a partir do outro lado da moeda, ou seja, 
compreender os desdobramentos sociais do mundo do trabalho 
para com aqueles que se integram ao trabalho pelas vias da pobreza. 
No contexto brasileiro, não levar em consideração a pobreza como 
palco social e empresarial/institucional é negligenciar a realidade. 

Desde o início da Administração como ciência, nos idos da 
Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, a figura do 
Administrador e a condição de pobreza dos trabalhadores tem sido 
questionada. Talvez, porque se esperava reações diferentes desses 
que estavam à frente das grandes indústrias; talvez, esperava-se que 
o trabalho fosse o meio de partilhar a riqueza e gerar melhorias na 
sociedade. Entretanto, a história denuncia que a realidade não foi 
tão amistosa, especialmente para com os trabalhadores 
(funcionários), que em sua maioria eram pobres. 

 
(Des)construções sociais e históricas da pobreza 

 
A temática da pobreza tem sido assunto de controversos 

debates nas últimas décadas, pois de um lado há os que entendem 
a pobreza como fruto de uma discrepância social que provoca 
desconexão conceitual no que tange a valores de cidadania, e, do 
outro lado tem-se os que julgam a pobreza como o estereótipo da 
sociedade contemporânea que resulta de uma seleção natural da 
força de trabalho oriunda do capitalismo. A partir deste duelo de 
concepções, Vera da Silva Telles, professora livre-docente do 
Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo escreve, 
dentre várias outras literaturas, a obra intitulada “Pobreza e 
Cidadania”. O livro foi publicado em 2001 pela Editora 34, 
contendo a coletânea de cinco artigos originalmente escritos entre 
1992 e 1998, sob a problemática da pobreza sob a ótica da cidadania 
– como o próprio título da obra propõe. 
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A autora, na referida publicação, explicita várias problemáticas 
que suscitam uma releitura histórica da figuração da pobreza como 
paisagem, natureza (SUSSEKIND, 1990), (TELLES, 1993), 
(TELLES, 1998), (FELTRAN, 2005). Dentre todo o escopo de 
“Pobreza e Cidadania”, será destacado quatro desarranjos sociais 
na sociedade moderna, a saber: 1) a desconfiguração histórica do 
pobre como sujeito social; 2) a criminalização da pobreza; 3) a 
pobreza e o desemprego como estruturas intencionais do 
capitalismo; e, 4) o Terceiro Setor como mantenedor da gestão 
filantrópica da pobreza. Sendo que as referidas alíneas não seguem 
uma ordem cronológica/temporal como aqui fora enumerado. 
Portanto, a ordem proposta é apenas para tornar mais didático a 
abordagem com fins a melhor elucidar as temáticas concernentes 
ao discurso de Vera da Silva Telles em “Pobreza e Cidadania”. 

A princípio faz-se necessário abordar acerca da 
desconfiguração histórica do pobre como sujeito social. Portanto, 
é imprescindível definir o termo pobreza e sua relação existencial. 
Contudo, é notório que não há uma única vertente conceitual 
possível, pois a figuração do pobre pode agregar 
percepções/análise diferentes, a partir do campo teórico que se está 
propondo, bem como de qual referencial histórico se está vivendo. 
Sendo assim, por definição, a pobreza agrega valor de 
subjetividade, multidimensional. O que não a torna intangível, nem 
não perceptível. Por esta razão é elementar que se abalize a pobreza 
com base nos valores do modelo capitalista de economia e politica 
presentes no Brasil, tornando possível mensurar o estado de 
pobreza. Endossando este viés, o Grande Dicionário Unificado da 
Língua Portuguesa (RIOS, 2010, p. 786) define pobre como aquele 
que: “não tem o necessário à vida. Cujas posses são inferiores à sua 
posição ou condição social. (...) Pouco produtivo. Mal dotado, 
pouco favorecido. (...) Miserável, indigente, mendigo, pedinte (...)”. 

O fator de subjetividade intrínseco a pobreza atrelado à 
formatação proativa dos fatores econômicos fornece, então, uma 
radiografia reveladora sobre quem é o sujeito pobre na 
contemporaneidade. Algo próximo ao que Lavinas (2003, p. 29) 
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conceitua: “ser pobre é ter, portanto, sua humanidade ameaçada, 
seja pela não satisfação de necessidade básicas (fisiológicas e 
outras), seja pela incapacidade de mobilizar esforços e meios em 
prol da satisfação de tais necessidades”. Neste contexto de 
desumanização do sujeito em condição de pobreza é que se perde 
a condição de cidadania por si só, sendo estes indivíduos 
rebaixados à inferioridade de porcos (referência ao documentário 
“Ilha das Flores”, dirigido por Jorge Furtado, 1989, produzido por 
Casa de Cinema de Porto Alegre). 

A concepção de pobreza condicionada pelos princípios do 
capitalismo moderno que desfigura o sujeito como ser social não 
surgiu sem causa, sem historicidade, sem intencionalidade. O termo 
“pobre” vem do latim pauper e tinha inicialmente ligação com 
elementos agrícolas (terras e gados) que não tinha capacidade 
produtiva adequada. Com o passar dos tempos, fruto da 
industrialização e urbanização, o termo “pobre” fora agregado à 
condição humana, representando o empobrecimento dos 
trabalhadores, desigualdades sociais, privação material, disjunção 
de perspectivas de futuro e inexistência de políticas públicas 
efetivas (TELLES, 2001). Então, ser pobre, para os padrões desta 
modernidade tardia, significa a perda da cidadania e suas 
representatividades sociais. 

O segundo aspecto que merece ser destacado é a 
criminalização da pobreza, expressão esta usada para denunciar o 
senso-comum existente entorno da condição de pobreza e o crime 
(violência, drogas, ilegalidades...). A mídia funciona como um 
mantenedor de tal perspectiva, pois insiste em esteriotipizar o 
criminoso com as similaridades dos que estão em estado de 
pobreza. Como explica Jara (2001, p. 73): “a mídia é um 
instrumento do livre mercado à proporção que seduz e fabrica 
desejos que estimulam ao consumo. Cria, na audiência, uma 
hipnose coletiva – invasão cultural -, explorando a fundo os 
instintos da vaidade humana. Quase sempre informa 
desinformando, seja apresentando uma imagem distorcida da 
realidade ou minimizando seu significado, construindo sentidos 
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que não correspondem à realidade. Assim, persuade e instala na 
mente das pessoas valores utilitaristas que modem 
comportamentos e dominam as relações sociais...”. 

Os pobres, por serem rotulados de criminosos, se tornam 
vítimas fáceis da violência policial (termo aqui empregado para 
designar não apenas a agressão física, mas incluindo a agressão 
moral, verbal e outras formas de opressão), que intencionalmente 
ou não, contribuem para o desrespeito dos direitos humanos e o 
distanciamento do acesso à justiça – a história brasileira é recheada 
de exemplos que desnudam o pré-conceito policial e má utilização 
do poder/autoridade bélica contra os desafortunados, como 
propõem Caldeira (2000) ao analisar a violência, o crime, o medo e 
a segregação social na cidade de São Paulo. Como endossa Preger 
apud Souza (2010, p. 23): “em nome do ‘combate ao crime 
organizado’, diariamente, favelas e subúrbios das grandes cidades 
brasileiras são invadidos por forças policias para intimidação da 
população trabalhadora dessas localidades. Para que elas jamais 
ousem se organizar para defender seus direitos”. 

A criminalização da pobreza fez o pobre ter que coexistir com 
o drama ideológico das representações de classes sociais, 
suplantando-o cotidianamente as hierarquias simbólicas e 
paradigmáticas da presente ordem capitalista. Como afirma Telles 
(2001, p. 82 e 83): “...o pobre é aquele que tem que provar o tempo 
todo, se fazer ver e reconhecer a si próprio e à sociedade a sua 
própria respeitabilidade num mundo em que os salários 
insuficientes, a moradia precária, o subemprego e o desemprego 
periódico solapam suas condições de possibilidade (...) constroem 
a figura do ‘pobre porém honesto’...”. Neste viés, o pobre se vê 
numa luta constante de desmitologizar a criminalização de si 
mesmo, e, ter que demonstrar que a legitimação do crime não se 
restringe às periferias, mas antes de qualquer fato é um desarranjo 
do homem contemporâneo. 

A terceira alínea que se destaca no presente discurso é o de 
perscrutar a pobreza e o desemprego como estruturas intencionais do 
Capitalismo. Ao contrário do que se julga ser a naturalidade da vida 
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contemporânea, o desemprego é uma estratégia intencional que 
funciona como agente regulador dos salários dos trabalhadores, 
mantendo os valores sempre baixos e ajustados as oscilações dos 
ciclos econômicos (TELLES, 2001). Karl Max chamava isto de 
“exército de reserva do proletariado”, movimento intencional das 
classes dominantes (donos do capital) que fazia (e faz) surgir filas 
enormes de pessoas desempregadas dispostas a trabalhar sem levar em 
consideração as condições. A consequência disto são salários baixos e 
condições trabalhistas sucateadas. Como endossa Harvey (2005, p. 
111): “Esse exército de reserva ajuda a reduzir os salários e a controlar 
os movimentos da classe trabalhadora...”. 

Os trabalhadores pobres além de terem que se submeter a 
salários irrisórios devido ao medo do desemprego latente e iminente, 
também tem que conviver com a insegurança/instabilidade do 
emprego atual. Fato este que também não é sem causa 
(historicidade), pois como adverte Telles (2001, p. 98): “...são 
trabalhadores que transitam entre empresas diferentes, que 
permanecem muito pouco tempo nos empregos que conseguem, 
que tem, por isso mesmo, pouca chance de se fixar em profissões ou 
ocupações definidas e que estão sempre, real o virtualmente, 
tangenciando o mercado informal...”. Por esta razão, assim como na 
Revolução Industrial, o trabalhador se fragmenta – perdendo a 
capacidade de visão global sobre os processos e relações sociais; não 
se estabelece como sujeito do conhecimento – perdendo a noção de 
continuidade e representatividade das ações desenvolvidas; e, não se 
firma numa carreira/profissão – perdendo a habilidade de pensar 
como agente social estruturado numa sociedade, se tornando apenas 
reprodutor mecanicista de etapas produtivas (superespecialização do 
operário, como proposto por F. W. Taylor em 1910, teoria 
conhecida como Administração Científica). 

A imprevisibilidade empregatícia e os limiares do desemprego 
forçam o surgimento de uma nova força de trabalho, ocupada 
essencialmente pelos pobres, chamada pomposamente por 
terceirização, subcontratações e trabalhos temporários. Atividades 
estas que apresenta uma certa flexibilidade nas normas contratuais 
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permitindo que a classe paupérrima seja inserida, precariamente e 
sem garantias/direitos, no mercado de trabalho. Desta maneira, 
estes desafortunados podem fugir, temporariamente, do 
estereótipo da criminalidade, vadiagem, delinquência e ociosidade. 
Como reitera Fernandes e Valença (2004, p. 61): “...terceirização e 
subcontratações fazem parte do quadro de reestruturação 
produtiva que vem cada vez mais caracterizando o Brasil a partir 
dos anos 90. (...) Ao lado disto, avança a precarização das condições 
de trabalho, com o inevitável aumento da taxa de informalidade...”. 

A quarta e última abordagem se limitará sob a perspectiva da 
gestão filantrópica da pobreza, essencialmente praticada pelo Terceiro 
Setor (Organizações não governamentais, filantrópicas, sociais e 
religiosas). O problema origina-se da premissa que a pobreza deveria 
gerar indignação moral, porém tem gerado compaixão. Sendo que tal 
realidade é fruto da ausência de função crítica sobre igualdade, 
liberdade e justiça – atributos intrínsecos ao Poder Público, que no 
caso do Brasil optou por omitir-se ou terceirizar tal responsabilidade, 
caracterizando notoriamente uma política neoliberal. Destas omissões 
públicas surgem, intencionalmente, o campo da assistência social, 
“cujo objetivo não é elevar condições de vida mas minorizar a 
desgraça e ajudar a sobrevir na miséria. (...) A justiça se torna em 
caridade e os direitos, em ajuda a que o indivíduo tem acesso não por 
sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está excluído” 
(TELLES, 2001, p. 26). 

A omissão pública do discurso sobre a pobreza fez o Terceiro 
Setor ganhar destaque. Contudo, “essa nova forma de gestão social 
termina também por descaracterizar a própria noção de cidadania 
e direitos: a cidadania passa a ser entendida como participação 
comunitária e no lugar de sujeitos de direito, entra em cena a figura 
do usuário de serviços” (TELLES, 2001, p. 161). O grande 
problema que circunvizinha esta temática é que o fato de alguém 
receber algo o torna devedor para com este que está doando, 
criando uma relação de dependência e subjugação – termos 
distantes da proposta de cidadania. E, para agravar tal cenário, 
ainda há os que usam a filantropia como caminho eleitoreiro de 
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corrupção e exploração da pobreza, criando uma cadeia de reféns 
do sistema que deveria promover a igualdade, liberdade e justiça. 

A crítica acerca da gestão filantrópica da pobreza não é um 
discurso contra as instituições filantrópicas por si mesmas, pois 
estas são resultados da política praticada no Brasil, política esta que 
transparece o neoliberalismo como forma principal de gestão, bem 
como a manutenção da pobreza velada e maquiada. O núcleo da 
problemática reside na omissão do Governo que deveria 
oportunizar melhorias na qualidade de vida para o cidadão. 
Contudo, como criticado pelo documentário “A história das 
coisas” (escrito por Annie Leonard e dirigido por Louis Fox, 2007), 
o Governo já se rendeu as empresas privadas e, então, defende os 
interesses do capital, não da sociedade. Por esta razão, a gestão 
filantrópica da pobreza não é uma iniciativa particular do Segundo 
Setor (empresas privadas), mas antes de qualquer coisa é uma ação 
intencional do Primeiro Setor (Governo). 

Ao finalizar esta breve análise sobre pobreza e cidadania, algumas 
questões precisam ser reiteradas: 1) a desconfiguração histórica do 
pobre como sujeito social é o resultado da perda da cidadania 
(humanização) que encontra seu apogeu nos tempos do Capitalismo; 
2) a criminalização da pobreza é um tabu enraizado no senso-comum 
tupiniquim que cria o estereótipo das ilegalidades da trama urbana nas 
periferias; 3) a pobreza e o desemprego são estruturas intencionais do 
Capitalismo, tornando as classes paupérrimas vítimas de uma história 
descontinuada e desprivilegiada no que tange ao trabalho; e, 4) o 
Terceiro Setor está mantendo a gestão filantrópica da pobreza, sendo 
esta uma forma de omissão/manipulação do Poder Público e, 
paralelamente, como meio de manutenção da miséria. Enfim, como 
defendido por Telles (2001), no Brasil a pobreza nunca foi enfrentada 
no horizonte da cidadania. 

 
A flexibilização no mundo do trabalho 

 
No tempo presente, isto é, no cenário pós Revolução Industrial, 

mais especificamente a partir do final do século XX, a pobreza ainda 
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permanece atrelada ao mundo do trabalho; porém, com nova 
configuração nas formas de trabalho. Os trabalhadores além de terem 
que se submeter a salários irrisórios devido ao medo do desemprego 
latente e iminente, agora, também tinham que conviver com a 
insegurança e instabilidade do emprego. Fato esse que também não é 
sem intencionalidade, pois como adverte Telles (2001, p. 98), 

 
[...] são trabalhadores que transitam entre empresas diferentes, que 
permanecem muito pouco tempo nos empregos que conseguem, que tem, por 
isso mesmo, pouca chance de se fixar em profissões ou ocupações definidas e 
que estão sempre, real ou virtualmente, tangenciando o mercado informal [...]. 
 

Para Castel (1998), na modernidade, devido à diversidade 
empregatícia e, principalmente, à descontinuidade nas formatações do 
trabalho, haverá um esfacelamento do emprego homogêneo e estável, 
sendo que esta suposta estabilidade estava presente, ainda que 
minimamente e precariamente, no contexto do trabalho no período 
da Revolução Industrial. A emergente precarização do trabalho atual 
aumentou a vulnerabilidade social, o que produz “no final do 
percurso, o desemprego e a desfiliação” (CASTEL, 1998, p. 516-517). 
Consequentemente, o desemprego e a precarização do emprego se 
inseriram na dinâmica da modernização, premissa também partilhada 
por Antunes (2005), Harvey (2005a) e Bourdieu (1998). 

A precariedade das relações de trabalho produz, como 
consequência imediata, a economia do trabalho informal. Para 
Demo (2003, p. 286) isto já era previsto, pois “no capitalismo 
nunca couberam todos os trabalhadores”. Dessa forma, no tempo 
presente, os trabalhadores emergem numa concorrência perversa 
com os próprios trabalhadores no intento de não serem demitidos, 
como observa Bourdieu (1998, p. 286): “A concorrência pelo 
trabalho é acompanhada de uma concorrência no trabalho, que é 
ainda uma forma de concorrência pelo trabalho, que é preciso 
conservar, custe o que custar, contra a chantagem da demissão”. 

Para Antunes (2005), o mundo do trabalho, no capitalismo 
contemporâneo, vem sofrendo uma desproletarização do trabalho 
industrial, o que é fruto da migração do taylorismo/fordismo para 
o toyotismo, termo que se refere ao modelo de produção japonês 
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desenvolvido pela Toyota entre 1948 e 1975, também conhecido 
como acumulação flexível. O toyotismo foi criado por Eiji Toyota 
(1913-2013) e Taiichi Ohno (1912-1990), razão pela qual é também 
denominado ohnismo. Os principais postulados foram: just-in-time, 
kaizen, sistema kanban e articulação flexível. Para Antunes (2005, p. 
24), é nesse momento histórico que surgem os “novos processos 
de trabalho... especialização flexível... vivem-se formas transitórias 
de produção”. A partir do toyotismo, a economia do trabalho 
informal se integra às rotinas modernas e produz novas relações 
sociais, agora pautadas na insegurança, instabilidade e inconstância. 

Segundo Garcia (2009) e Bourdieu (1997), é justamente essa 
flexibilidade que reestrutura o mercado a partir de bases não 
salariais, negando ao trabalhador a segurança e a estabilidade. 
Segundo Antunes (2005), o toyotismo é a resposta moderna do 
sistema capitalista que se adaptou à nova realidade social, pois 
houve uma redução na taxa de empregados nas indústrias a partir 
de 1980. Dessa forma, surge a subproletarização, ou seja, 
“trabalhadores parciais, precários, temporários, subcontratados” 
(ANTUNES, 2005, p. 53).  

A imprevisibilidade empregatícia e os limiares do desemprego 
forçam, segundo Telles (2001), o surgimento de uma nova força de 
trabalho no cenário contemporâneo, ocupada essencialmente pelas 
classes pobres. Essa nova força de trabalho, oriunda do desemprego 
estrutural, é chamada, pomposamente, de terceirização, 
subcontratações e executores de trabalhos temporários. Antunes 
(2005, p. 49), denomina este processo de “subproletarização”, 
denunciando que há certa flexibilidade nas normas contratuais, 
permitindo que a classe paupérrima seja inserida precariamente, sem 
garantias e direitos, no mercado de trabalho. 

A flexibilização do trabalho fez com que o sustento financeiro 
se tornasse indeciso, errático e inseguro. Entretanto, ainda sim o 
trabalho ocupa papel fundamental para aqueles que se encontram 
em condições de pauperismo, pois por meio do trabalho, ainda que 
informal ou flexível, os desafortunados podem fugir, 
temporariamente, do estereótipo da criminalidade, vagabundagem 
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e delinquência, condições essas agora mascaradas pela suposta 
condição de ser trabalhador, ainda que em caráter informal, já que 
estes são necessários ao sistema econômico vigente. 

Na perspectiva de Harvey (2005a), além da economia informal 
e do contrato flexível, o trabalhador ainda tem que conviver com o 
drama do desemprego. Além disso, o autor critica a 
intencionalidade que havia na manutenção do desemprego com 
fins de manter os salários dos empregados sempre baixos. Tal 
perspectiva, ainda que no cenário de trabalhos informais, continua 
tendo efeito moralizante e regulador nas classes populares. 

Segundo Harvey (2005b, p. 304-305), a flexibilidade é 
dominada pela “ficção, pela fantasia, pelo imaterial, pelo capital 
fictício, pelas imagens, pela efemeridade, pelo acaso e pela 
flexibilidade em técnicas de produção, mercados de trabalho e 
nichos de consumo”. Segundo o autor, tudo isso é parte intencional 
de um projeto social e econômico com implicações nas relações 
sociais e culturais. Ser pobre e ter um trabalho informal são, na 
concepção moderna, em especial no tempo presente, estados 
oportunos para que haja acúmulo de capital, de outrem. 

O trabalhador pobre se ajusta de forma apropriada ao modelo 
da acumulação flexível, pois para aqueles que se encontram na 
condição de pobreza qualquer opção de trabalho é tratada com uma 
forma de escape, ainda que temporariamente, do estereótipo de 
vagabundagem e criminalidade. O emprego informal promove, 
para a população pobre, a falsa sensação de inserção ao mundo do 
trabalho, dando sobrevida a falsas esperanças de ascensão social e 
alimentando-as. 

 
Considerações finais 

 
A partir das análises apresentas ao longo do capítulo foi 

possível perceber que a Administração tem sido usada, 
majoritariamente, como uma ferramenta de exploração e 
consequente aumento dos lucros de forma desregulamentada e 
abusiva. Demonstrando que a frenesi pelo lucro tem feito como 
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primeira vítima a própria a Administração, ressignificando a prática 
social do administrador e acentuando as desigualdades sociais. 
Reiteramos que não precisa ser assim e não deveria ser assim, 
porém enquanto os cursos de Administração e os órgãos de 
representação não se empenharem uma formação mais crítica, 
humana e responsável, o que teremos é apenas uma vergonhosa 
prática de exploração e abusos, como destacados no capítulo. 

Ao longo do capítulo foi possível perceber que a 
Administração se integra a vida coletiva e para tanto, tem que levar 
em consideração as mais variadas esferas da vida cotidiana que, 
insistimos, perpassa as empresas privadas, mas não só, é preciso 
enxergar os desdobramentos sociais na esfera pública e nas ações 
do Terceiro Setor. Nesse sentido, reiteramos que a Administração 
não pode ser refém do lucro, apesar de estar atualmente estampada 
nesse estandarte com forte ênfase, como demonstramos no 
capítulo. Todavia, é preciso redescobrir a Administração e colocá-
la a serviço da sociedade, contribuindo criticamente para o 
desenvolvimento social e favorecendo a autonomia dos sujeitos no 
mundo do trabalho. 

Ao que parece, historicamente, a noção de Administração 
ganhou mais evidência junto às empresas privadas, do que junto ao 
Setor Público ou junto às instituições sem fins lucrativos. Aliás, 
baseado nas análises do capítulo parece que o Setor Público e o 
Terceiro Setor começaram a ser regido inclusive pelas premissas do 
privado, o que fez acentuar a busca pelo lucro e trouxe 
desdobramentos sociais gravíssimos, especialmente se levarmos em 
consideração as camadas populares da sociedade brasileira. 
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