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Populismos e Participação 
Política: a experiência da 

relação de classes no Brasil 
pós-30 e pré-64

Cíntia Braga* e Sávio Gontijo*

1. Introdução:
 O objetivo deste artigo é estabelecer uma conexão entre três autores referenciais da história 
polít ica do Brasil  entre 1930 e 1964, a saber, Octavio Ianni (1978), Francisco Weffort (1980), 
Jorge Ferreira (2001) e Eder Sader (1982), que em momentos distintos, pensaram e problema-
tizaram o conceito que explica tal contexto – o populismo –. 
 O primeiro define assim o populismo, “padrão de organização polít ica e sustentação do 
novo esti lo de poder”,1 uma alternativa analít ica para o entendimento das transformações de 
ordem polít ica, econômica e social no Brasil  entre 1930 e 1964. O segundo trabalha com a 
possibil idade de uma participação popular nas transformações polít icas no contexto pós-30, 
que seria o resultado de concessões advindas do Estado, e não de conquistas e pressões sociais. 
O terceiro  coloca em xeque as análises tradicionalmente implementadas, acreditando que a 
simples oposição “polít ica de massas versus  polít ica de elite”, desvaloriza a ação polít ica e a 
iniciativa histórica dos trabalhadores. O terceiro surge como uma posição que irá contrabalancear 
as duas primeiras, ao afirmar que o principal objetivo do projeto populista era o de estabelecer 
a colaboração entre as classes, a f im de que não surgissem conflitos para a instalação de um 
novo modelo econômico. 
 Nossa proposta aqui é contrapor essas vertentes, enriquecendo assim o debate sobre um 
tema que é tão caro à história do fazer polít ico no Brasil ,  tanto no que diz respeito às institui-
ções, quanto o que salienta a participação da sociedade civil .

2. Octavio Ianni: populismo e política de massas  
 Para a realização desse trabalho uti l izamos as informações contidas no livro O Colapso do 
Populismo no Brasil ,  de Octavio Ianni. Nesse l ivro, o objetivo maior do autor é compreender os 
fatores econômicos e polít icos que compuseram o período de 1930 a 1964 e que culminaram 
com o golpe polít ico dos militares no final desse período. 
 O livro traça um consistente panorama econômico do Brasil  não deixando de observar e 
propor considerações sobre as relações polít icas que se estabeleceram no período. Dessa for-
ma, a l inha norteadora do trabalho de Ianni é salientar as alterações econômicas do período 
estudado e relacionar essas alterações à construção de um novo e necessário rearranjo polít ico 
e social no Brasil .  Para o autor o populismo é entendido como uma estratégia polít ica de de-
senvolvimento econômico.
 Surge então a questão: para Ianni, qual a relação estabelecida entre o desenvolvimento 
econômico do Brasil  e a formação de uma nova dinâmica polít ica denominada de Populismo? 
A resposta está na configuração de uma nova sociedade. O autor acredita que a passagem de 
uma economia quase que exclusivamente agro-exportadora para uma economia de base urbano-
industrial deu origem a novos atores sociais e políticos, que nessa nova etapa histórico-politica, 
não poderiam ser desconsiderados.
 Dessa forma, a mudança do projeto econômico brasi leiro anteriormente fundamentado 
no modelo agro-exportador para um projeto urbano-industrial contribuiu para a alteração da 

*Historiadora pela Universidade Federal do Espírito Santo e Mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
*Historiador pela Universidade Federal do Espírito Santo e Mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense.
1IANNI. Octavio. O Colapso do Populismo no Brasil. 4ª ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 1988. P. 19
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2IANNI. Octavio. Op. Cit. P. 55
3IANNI. Octavio. Op. Cit. P. 59

estrutura social brasi leira nitidamente agrária 
no primeiro momento para uma sociedade de 
caracter ís t icas urbanas:  const i tuição de um 
proletar iado, (acrescentar ia que esse é pr i -
meiramente imigrante), organizações sindicais, 
entre outras. Em particular, é depois da Pri-
meira Guerra Mundial, e em escala crescente, 
segundo Ianni, que os setores médios e pro-
letários, urbanos e rurais, começam a contar 
mais abertamente como categorias polít icas.
Para  Octav io  Ianni ,  o  popul i smo é melhor 
caracterizado pelo binômio “polít ica de mas-
sas”. Não obstante esse binômio significaria a 
existência de projetos polít icos e programas 
de governo que buscassem atender,  mesmo 
que parcialmente, as necessidades básicas da 
sociedade. Contudo, a estratégia dos polít icos 
populistas não era dar as honrarias desses pro-
jetos para o Estado, instituição originalmente 
responsáve l  pe la  obras  es t ru tura i s  e  ações 
sociais que beneficiem a sociedade, mas ao 
contrário, personalizariam tais ações criando 
um vínculo, de certa forma patr imonial is ta, 
com a sociedade.
 A polít ica de massas seria então,

A combinação dos interesses econômicos 
e pol ít icos do proletariado, classe média e 
burguesia industr ial  é um elemento impor-
tante do período getuliano. Essa combinação 
efet iva e tát ica de interesses dest ina-se a 
favorecer  a  c r iação e  expansão do setor 
industr ial ,  tanto quanto do setor de ser vi-
ços.  Em concomitância,  cr iam-se inst i tui -
ções democráticas, dest inadas a garantir  o 
acesso dos assalar iados a uma parcela do 
poder. Na verdade, cr iam-se as condições 
de luta  para  uma par t ic ipação maior  no 
produto. Em um plano mais largo, trata-se 
de uma combinação de forças dest inadas a 
ampliar e acelerar os rompimentos com a 
‘sociedade tradicional’ e os setores externos 
predominantes.2

 Para o autor, é nesse contexto de desen-
volvimento econômico que se situam as con-
quistas trabalhistas. Contudo ele deixa trans-
parecer que os direitos trabalhistas não foram 
conquistados, mas dadas aos trabalhadores. 
As organizações sindicais que se organizaram 
durante o século XX foram incorporadas pelo 
Estado durante e Período Vargas, que através 
do controle do imposto sindical e das eleições 
das l ideranças manipulavam os interesses dos 
trabalhadores. De acordo com essa interpreta-
ção, a formalização das relações de trabalho, 
nos termos em que foi feita implica na deli-
mitação e controle das condições de atuação 
polít ica das classes assalariadas.

 Um segundo fator que contribuiria para o 
controle da ação política dos trabalhadores foi 
a pouca tradição política desses mesmos traba-
lhadores. Assim sendo, a ausência da tradição 
polít ica por parte dos trabalhadores urbanos, 
que originalmente são imigrantes do campo, 
contribuiu para que esse grupo se submetesse 
a uma participação vigiada no processo demo-
crático que se formava no Brasil  pós 1930. 
 Para Octavio Ianni ,  o hor izonte cul tura l 
do t rabalhador rura l  es tava profundamente 
marcado pelos  va lores  e padrões do mundo 
ru r a l .  Ne s t e ,  p r edominavam fo rma  pa t r i -
moniais  ou comunitár ias  de organização do 
poder,  de  l ide rança  e  submis são ,  e tc .  em 
pa r t i cu l a r  o  un i ve r so  soc ia l  e  cu l tu ra l  do 
t r aba lhador  ag r í co l a  e s t á  de l im i t ado  pe l a 
re l ig ião,  a  v io lência e o conformismo, como 
soluções t radic ionais .
 A crença de Ianni é a de que os trabalha-
dores urbanos, na sua maioria provenientes 
do mundo rura l ,  pr incipalmente pós 1930, 
apesar de const i tuírem uma organização de 
classe, através dos sindicatos, não constituíam 
uma classe em si e para si. Dessa forma, esses 
trabalhadores não conseguir iam se art icular 
de maneira a serem ouvidos ou mesmo inter-
ferirem nas decisões polí t icas.  “Em suma, a 
política de massa funcionou como uma técnica 
de organização, controle e uti l ização da força 
política das classes assalariadas, particularmen-
te o proletariado”.3

 De modo geral podemos então concluir que 
para Octavio Ianni, o rumo econômico que o 
país tomou após o século XX, marcado pela 
subst i tuição de um projeto agro-exportador 
para um projeto caracterizado pelo desenvol-
vimento urbano-industr ial ,  que entre outras 
coisas gerou uma nova ordem social no Brasil , 
onde o proletariado e a classe média tiveram 
papeis importantíssimos, deu o aporte sensitivo 
para que a elite polít ica brasileira percebesse 
e iniciasse as alterações nas relações polít i -
cas estruturais,  entre el i te e sociedade civi l 
que começava a se organizar. Nesse sentido a 
polít ica patrimonial ista tão característ ica do 
século XIX, deu lugar a uma nova estratégia 
de aproximação da elite polít ica brasileira às 
massas, (operariado, a classe média urbana e 
os camponeses.)
 Explica-se dessa forma, para o autor, como 
o governo conduziu seus projetos de desenvol-
vimento não só considerando os anseios das 
massas, mas levando essas a acreditarem que 
realmente participavam das decisões polít icas 
no Brasil . 
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3. Francisco Weffort: 
populismo e

estratégia política
 
 Nessa segunda parte do trabalho, dest i-
nado a pontuar de forma mais breve as idéias 
de Francisco Weffort sobre o populismo, tra-
balhamos com o livro O Populismo na Polít ica 
Brasi leira .
 Vejamos uma passagem singular do texto 
de Weffort:

O célebre slogan de Antonio Carlos em 1930 
– ‘ façamos a revolução antes que o povo a 
faça’ – constitui a divisa de todo o período 
histórico que se abre com aquele movimen-
to e se encerra com o golpe de estado de 
1964. Por força da clássica antecipação das 
‘el ites’, as massas populares permaneceram 
nesse período o parceiro-fantasma no jogo 
polít ico. Foram a grande força que nunca 
chegou a participar diretamente dos grandes 
embates, sempre resolvidos entre os quadros 
políticos dos grupos dominantes, alguns dos 
quais reivindicando para s i  a interpretação 
legit ima dos interesses populares. Em todas 
as crises, desde 1945, a intervenção do povo 
apareceu como possibi l idade, mas o jogo 
dos parceiros reais consist iu em aval iar,  ta-
citamente, a importância desta inter venção 
e em blefar sobre esse cálculo.4

 Francisco Weffort segue semelhantes idéias 
e motivações,  já pontuadas no pensamento 
de  Octavio Ianni. O interesse em identif icar 
e  expl icar  os  fa tores  que de a lguma forma 
compuseram o momento histórico do Golpe 
Político de 1964, somado, no caso de Weffort, 
à analise dos contínuos movimentos sindicais 
em 1978, como uma possibilidade de retomada 
dos movimentos sociais no Brasil ,  são alguns 
desses fatores.
 No  t recho  se lec ionado ,  Wef fo r t  de i xa 
transparecer em vários momentos sua idéia 
básica sobre a participação popular nas de-
c i sõe s  po l í t i c a s .  Ao  c i t a r  An ton io  Ca r lo s , 
Weffort dá ao movimento “revolucionário” de 
1930, uma conotação emblemática. Naquele 
momento da história havia a possibil idade de 
uma ação polít ica legitimamente l iderada pe-
las massas. Contudo, para Weffort as massas 
populares continuaram o parceiro-fantasma no 
jogo polít ico. Essa é a perspectiva polít ica que 
Weffort tem das massas, um grupo que nunca 
participou efetivamente das decisões políticas, 
ao contrário, foi manipulado de acordo com 

os interesses da uma elite polít ica, primeiro 
de cunho aristocrático rural e posteriormente 
urbano.
 Da  mesma fo rma que  Iann i ,  Franc i sco 
Weffor t  vê no desenvolv imento econômico 
brasi leiro a chave da mudança na estratégia 
política por parte das elites na constituição das 
relações de poder entre elite polít ica e massas 
populares:

Po r  f o r ç a  da s  t r an s f o rmaçõe s  soc i a i s  e 
econômicas que se associam ao desenvol-
v imento do cap i ta l i smo indust r ia l  e  que 
assumem um ritmo  mais intenso a par t i  de 
1930, a democracia defronta-se, ( . . . )  com a 
tarefa trágica de toda democracia burguesa: 
a  incorporação das  massas  populares  ao 
processo polít ico.5

 O destaque dado à consti tuição das re-
lações polít icas entre o operariado, a classe 
média urbana e os grupos sociais emergentes, 
para  a  const i tu ição de uma pol í t ica  popu-
lista, por parte da elite dirigente é a grande 
diferença na comparação com o pensamento 
de Ianni.  Weffort demonstra que o advento 
de uma nova sociedade de base urbana com 
crescente participação polít ica, através, prin-
cipalmente, do voto secreto, de novos setores 
populares, como a classe média, desestabilizam 
o equilíbrio do poder. Nesse sentido, tanto a 
aristocracia rural como os novos seguimentos 
urbanos percebem a necessidade crescente de 
associar-se às massas como forma de garantir 
a continuação no poder, por parte da aristo-
cracia rural e a mudança para uma nova forma 
de poder por parte da elite urbana. É aqui que 
podemos perceber que uma nova maneira de 
se fazer polít ica nasce. Agora o polít ico, dito 
populista, deve se aproximar das massas para 
que através delas possa se legitimar no poder. 
Não basta apenas um programa polít ico para 
as massas, como salientava Octavio Ianni, mas 
um estreitamento dos laços pessoais entre as 
massas e seus supostos representantes os polí-
t icos populistas.
 O pensamento de Weffort, apesar de ino-
vador em perceber que as “relações populis -
tas” são de duas vias, de um lado o Estado no 
controle das massas, e do outro o crescimento 
das reivindicações da classe trabalhista, ainda 
mantêm a análise polít ica l igada à dicotomia: 
o Estado forte e detentor do poder versus  o 
povo fraco e dominado. Não desenvolvendo 
a perspectiva de ação polít ica por parte das 
massas, Weffort sustenta a idéia de manipula-

4 WEFFORT, Francisco. O Populismo na Política Brasileira. 4ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1980.
5 WEFFORT, Francisco. Op. Cit. P. 17.
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ção polít ica, característica tradicional acerca 
do conceito de populismo.

4. Jorge Ferreira: 
populismo e participação 

popular política
 Diferentemente de Octavio Ianni,  Jorge 
Ferreira no l ivro por ele organizado, O Po-
pulismo e sua História Debate e Crit ica ,  não 
considera o populismo como uma categoria 
expl ica t iva  para  um momento h i s tór ico da 
polít ica brasileira. Assim ele diz:
 No entanto, é importante fr isar,  não com-
preendo a expressão como um fenômeno que 
tenha regido as relações entre Estado e socie-
dade durante o período de 1930 a 1964 ou 
como uma característ ica peculiar da polí t ica 
brasi leira naquela temporalidade, pois sequer 
creio que o período tenha s ido ‘popul is ta’ , 
mas, s im, como uma categoria que, ao longo 
do tempo, foi imaginada, e, portanto constru-
ída, para explicar essa mesma polít ica.6

 Fica claro nessa passagem que o objetivo 
de Jorge Ferreira em trazer para a discussão um 
pensamento a tanto discutido, não é explicar 
um dado período histórico seja pelo viés eco-
nômico, como no caso de Ianni, uti l izando o 
conceito de populismo. Jorge Ferreira busca 
um noivo viés, ao romper com a idéia de que 
o populismo é uma categoria explicativa para 
um dado momento da história brasileira, par-
ticularmente 1930 a 1964 como foi visto pelo 
primeiro autor. 
 Polemizar sobre o termo populismo como 
ca tegor ia  exp l i ca t i va  é ,  em ú l t ima aná l i se 
romper com as generalizações que são comuns 
aos  es tudiosos  do assunto.  A lgumas vezes , 
personagens com tradições e práticas polít icas 
dist intas são tratadas de maneira indiferen-
c iada,  perdendo- se,  ass im,  especi f ic idades 
e a própria historicidade dos projetos. João 
Goulart, Leonel Brizola, Roberto da Silveira, 
Alberto Pasqualini, Fernando Ferrari, Lucio Bit-
tencourt, seguidos de Jânio quadros e Adhemar 
de Barros, segundo uma análise tradicional, são 
apresentados na mesma dimensão pela qual se 
dirigem ao povo, isto é, desconsiderando-se as 
especificidades de cada agente político no seu 
contexto histórico. 
 Assim, de modo mais geral podemos afir-
mar que Jorge Ferreira rompe com a concepção 

de que as massas, apesar de sua importância 
no cenário polít ico, aceitaram as idéias domi-
nantes da elite polít ica no poder.
Trazendo a contribuição de novos escritos his-
tóricos, mais alinhados com o que ficou conhe-
cido como história cultural, Jorge Ferreira diz 
que as análises mais recentes sobre relações de 
poder entre massas e elite, negam que as clas-
ses dominantes tenham o monopólio exclusivo 
da produção de idéias. Segundo Ferreira:

Car los  Ginzburg,  por  exemplo,  suger iu o 
conceito de circularidade cultural e demons-
trou, em um estudo de caso, que as idéias 
não são produzidas  apenas pelas  c lasses 
dominantes  e  impostas ,  sem mediações , 
de c ima para baixo.  Para Roger Char t ier, 
à s  camadas  popula res  se  apropr iam das 
mensagens dominantes, dando-lhes novos 
e di ferentes s igni f icados. Peter Burke, por 
sua vez, cr it ica o que chama de teoria do 
rebaixamento, qual i f icada por ele de tosca 
e mecânica.7 

 Para Ferreira, as ações da história não são 
passivamente aceitas pelos sujeitos, ou seja, 
estes não se l imitam à condição de meros es-
pectadores e ouvintes. A noção de resistência 
cultural, assim, tornou-se parte integrante de 
muitos estudos. Embora no caso brasileiro, em 
particular acerca do populismo, a perspectiva 
cultural ainda não se consolidou. Salienta o 
autor que só a partir da década de 90 é que 
novos trabalhos darão uma nova roupagem e 
interpretação à part ic ipação das massas no 
processo polít ico brasileiro.

5. Eder Sader: 
populismo e colaboração 

entre classes
 Para Sader (1982), o modelo polít ico po-
pulista serviu de base para o fortalecimento do 
poder do Estado, promovendo a consolidação 
das relações capitalistas, e, em contrapartida, 
a proletarização do campo. As contradições 
entre o campo e a cidade se acentuaram, ge-
rando transformações das condições de vida e 
trabalho. 
 As relações entre classes foram reconfigu-
radas. Na prática, acontecem: a manutenção 
do monopólio da terra por parte do Estado, 
permitindo condições de superexploração dos 
trabalhadores rurais; o estabelecimento de um 
novo cenário onde o campo passa a existir em 

6 FERREIRA, Jorge. (org.) O populismo e sua historia debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. P.63.
7 FERREIRA, Jorge. (org.). Op. Cit. P. 98
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função da cidade (produção agrícola de baixo 
custo, estímulo ao consumo urbano), geração 
de divisas externas (exportação); a instituciona-
lização de sindicatos sob tutela e organizações 
trabalhistas de base cooptadas pelo Estado; a 
oficialização da justiça do trabalho responsável 
por institucionalizar os conflitos trabalhistas, 
determinando a  harmonia  das  c lasses ;  e  o 
desenvolvimento e centralização do aparelho 
de Estado, gerando garantias de estabil idade 
à acumulação industrial (Sader, 1982).
 O principal objetivo do projeto populista 
era o de estabelecer a colaboração entre as 
classes, a f im de que não surgissem conflitos 
para a instalação de um novo modelo econô-
mico. O governo de João Goulart foi marcado 
pelo esgotamento deste modelo, pois zelava 
pela manutenção das bases políticas e alternava 
concessões entre a direita e a esquerda (Sader, 
1982).
 Segundo Sader, as conquistas dos movi-
mentos sociais no Brasi l  estiveram marcadas 
pela ação de polít icas de cunho partidário e 
institucional. Ele acredita existir uma tradição 
personalista presente no fazer polít ico nacio-
nal, que não se restringe apenas ao aparelho 
burocrático estatal. As reivindicações das orga-
nizações l igadas à sociedade civil ,  com desta-
que para os movimentos sociais, tais como as 
l igas camponesas e os sindicatos, passam a ser 
respeitadas e aceitas à medida que os grupos 
aderem ao princípio da representatividade.
 Sader acredita que o fenômeno da cola-
boração entre classes foi viável durante de-
terminado tempo.  O final deste período foi 
marcado pela perda de controle sobre as ações 
populares,  resul tado de um longo processo 
de pol i t ização da massa t raba lhadora,  que 
acentuou a decadência do modelo populista. 
A prova da falência desse modelo, calcado sob 
frágeis bases é a institucionalização de uma 
política militarizada, por meio de um golpe de 
Estado, resultante do aguçamento das tensões 
e contradições entre grupos e classes sociais 
em luta pelo poder. 

6. Considerações Finais
 Nota-se que o populismo foi um instru-
mento polít ico para que se efetivassem trans-
formações de ordem econômica e social .  O 
per íodo compreendido desde a Era Vargas, 
passando pelo desenvolvimentismo de Jucelino 
Kubitschek, pelo moralismo de Jânio Quadros, 
até chegar ao reformismo de João Goulart , 
comumente é marcado pelo ideal de moder-
nidade.
 De acordo com essa lógica, sustentada na 
busca pelo progresso, para que o Brasil  se tor-
nasse um país moderno, era necessário que sua 

economia deixasse de ser basicamente agrária 
e passasse a investir na produção industrial. 
Era imprescindível um Estado centralizado que 
subsidiasse esse investimento, e era urgente a 
promoção de uma sociedade urbana e consu-
mista.
 Destaca-se, então, um dos principais me-
canismos para que essas  t ransformações se 
efetivassem, ou seja, a mudança nas relações 
trabalhistas. Neste caso, cabe a pergunta: quem 
é o operário? O operário é o símbolo da mo-
dernidade e de uma sociedade que se queria 
construir. O que podemos constatar a partir 
das leituras que caracterizam o populismo é 
que todos os autores enfatizam alterações no 
que tange as relações entre as classes no Brasil, 
durante o período pós 1930.
 Octávio Ianni (1978) afirma que a “política 
de massas”, entendida por ele como sinônimo 
de populismo representava a formalização e 
modernização das relações de trabalho sob 
a tutela do Estado. Francisco Weffort (1980) 
segue a l inha de Octávio de Ianni, e apesar 
de apostar também na participação popular de 
forma mais efetiva, investe na idéia de que o in-
gresso das massas no cenário político institucio-
nal foi uma estratégia do Estado para conter seu 
crescimento e fortalecimento histórico.  Jorge 
Ferreira acredita que a classe trabalhadora não 
foi apenas de massa de manobra para os repre-
sentantes do Estado, ela participou ativamente 
desse contexto de transformações pol í t icas, 
caracterizada pelo nascimento e fortalecimento 
de organizações relevantes e singulares, tais 
como, os movimentos sociais, os sindicatos as 
l igas camponesas.  Eder Sader (1982) entende 
que para se explicar o populismo, deve-se levar 
em conta a dimensão grandiosa do poder do 
Estado; e a importância histórica, adquirida 
por meio de lutas e acordos, da participação 
polít ica da classe trabalhadora.
 A falência do modelo populista foi produ-
to, de um lado do aumento das pressões da 
sociedade civil organizada que ganhava fôlego  
à medida que descobria os recursos insti tu-
cionais garantidos pelo sistema democrático 
de direito, até então vigente, e os apl icava 
contra a concentração de poder característica 
do fazer polít ico nacional; e do outro lado da 
reisitência do Estado em aceitar essas trans-
formações, encarando-as de forma comedida 
e apreensiva, criando assim recursos para que 
fossem estabelecidas concessões, sem que se 
perdessem as rédeas da situação.
 Esse jogo de forças resultou em uma neces-
sidade de retomada do modelo autoritário que 
marca a polít ica institucional brasileira desde 
os tempos coloniais.  Populismo ou populis -
mos, o fato é que no início dos anos de 1960 
esse projeto, marcado pela intensificação das 
relações entre as classes dirigentes e os traba-
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lhadores, cedeu lugar a um golpe de Estado, 
empreendido pelos  mi l i tares  que a legavam 
estar restaurando a integridade dos poderes 
econômicos e polít icos, progressivamente dis-
sociados nos últ imos tempos da democracia 
populista. Para os novos donos do poder  era 
necessário reintegrar o sistema polít ico e eco-
nômico no plano do capitalismo mundial, já 
que o governo de Jango, segundo os militares, 
estava concedendo espaço para a possibilidade 
de uma guerra revolucionária, que levaria a 
instalação de uma república sindicalista. 
 O novo formato político do Estado brasilei-
ro significou a contenção do avanço das forças 
sociais e a promoção de condições para uma 
orig inal  e prolongada expansão econômica. 
As tentativas reformistas idealizadas por João 
Goular t ,  o úl t imo dos governos,  até então, 
considerados populistas, não eram seguras do 
ponto de vista das classes dominantes,  que 
acreditavam que o avanço das forças sociais 
poderia colocar em risco a ordem burguesa, e 
se aliam às forças armadas. O regime militar 
foi responsável não só pelo desenvolvimento 
capitalista, mas também pelo aumento e con-
centração da propriedade e da renda.
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Resumo
 
 Este trabalho trata do fenômeno assédio moral no ambiente de trabalho. Inicialmente, foram levantadas as 
publicações brasileiras relacionadas ao tema, buscando avaliar o atual nível de estudos. Posteriormente, as prin-
cipais idéias dos autores foram classificadas por publicação sobre esse assunto pouco divulgado e reconhecido 
socialmente. Por fim, foram avaliados, por meio de comparação entre as concepções dos autores, os consensos 
e as diferenças nas construções teóricas propostas em material bibliográfico, promovendo então a sistematização 
dos dados. 

Introdução
 O conhecimento, influenciado por jogos de poder e interesses conflituosos, nem sempre se encontra acessível 
à sociedade como um todo. A organização, aqui tratada como subsistema da sociedade que a abriga, reflete, 
como um espelho, modelos sociais e culturais (Moscovici, 2003, p. 92) dá mostras do que é validado ou não pelo 
próprio contexto. Desta forma, assuntos como assédio moral são evitados ou indesejados, pois se configuram como 
ameaças de conflito, em especial para a alta administração. No entanto, estudos relacionados ao tema surgem 
em nível mundial, evidenciando sua importância para os relacionamentos interpessoais e o exercício da gestão. 
No entanto, no Brasil ainda existe uma lacuna a ser preenchida quando se trata do assédio, que tem sido pouco 
estudado. Como conseqüência as conceituações utilizadas são fruto de importação de publicações de ambientes 
diferentes, pouco adequadas à cultura nacional, considerando o contexto brasileiro, os valores pessoais e aqueles 
compartilhados no trabalho.  
 O objetivo, então, foi analisar o nível atual das publicações sobre assédio moral no Brasil, considerando 
apenas o fenômeno no ambiente organizacional. Cabe, no entanto, considerar que o fenômeno pode ocorrer em 
qualquer ambiente no qual exista relacionamento interpessoal. Para realizar a pesquisa bibliográfica o método 
utilizado foi o levantamento  de fontes secundárias, como livros, periódicos, monografias, teses, artigos, e outras 
publicações bibliográficas, que possibilitassem identificar o “estado da arte” no país e a sistematização dos conteú-
dos, de forma qualitativa. O tratamento dos dados baseou-se na categorização com base na análise de conteúdo. 
As concepções e resultados de pesquisa de cada autor selecionado foram objeto de reflexão e comparação entre 
si, permitindo a criação de um mapa-resumo.

1. Assédio moral: práticas controladoras e violentas
 As organizações são produto da realidade sócio-econômica, reproduzindo os princípios vigentes e ao mesmo 
tempo os influenciando. Sobre esse movimento de mútua transformação, Heloani (2003, p.15) afirma que “o 
modo com o qual o fator humano é gerenciado nas organizações depende, basicamente, do modelo de gestão 
adotado e, principalmente, do paradigma industrial predominante em determinado período”. No caso do Brasil 
a herança histórico-cultural da escravatura e dos coronéis passou às organizações um forte senso de hierarquia, 
poder e subjugação dos mais fortes e poderosos sobre os mais simples e humildes. 
 Como se isso não bastasse, com o crescimento das empresas exigiu a profissionalização que trouxe consigo 
características recorrentes nos processos de gestão do trabalho. Dentre elas, pode-se citar o controle, presente 
desde o taylorismo até os modelos atuais ditos flexíveis. Com o aumento relativo da autonomia do trabalhador 
e as novas leis trabalhistas, os mecanismos de controle passaram a ter como foco a subjetividade do emprega-
do. Vê-se, por exemplo, a manipulação dos jovens afoitos pela busca da sua liberdade, que acabam caindo no 
controle das empresas por meio do notebook, do telefone celular e do transporte individual. Tais mecanismos 
permitem localizar o empregado a qualquer tempo, em qualquer lugar, criando condições para que ele exerça 
suas funções além dos limites físicos da organização e para ela se desloque sempre que necessário, inclusive 
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nos finais de semana e momentos de lazer. Isso tem 
sido feito de maneira velada, em nome da progressão 
funcional e da produtividade. No entanto, quando 
se trata de pessoas que dependem de seus proventos 
para sustentar a família, por exemplo, o processo de 
submissão às exigências da empresa passa de atrativo 
a humilhante, devido à falta de opção no mercado de 
trabalho. 
 Assim, Barreto (2003, p.199) afirma que a humilhação 
no local de trabalho é uma forma de controle pois

“Assistir à humilhação do outro desperta o medo de 
ser ironizado, difamado, esquecido e isolado por não 
produzir. Para as chefias é o momento propício para 
o exemplo e o controle do grupo: rebaixam o “infra-
tor” e, ao mesmo tempo, reafirmam sua autoridade, 
manipulam o medo e aumentam a produção.”

 Partindo da análise e compreensão da subjetividade 
do trabalhador, Barreto (2003, p.197) ainda atenta para 
o fenômeno do assédio moral, a partir de uma pesquisa 
de campo na qual 

 
“A análise dos dados encontrados nas conversas 
clínicas prolongadas evidenciou que a humilhação 
constitui um indicador importante na avaliação das 
condições de trabalho e saúde de trabalhadores e 
trabalhadoras, revelando uma das formas mais pode-
rosas de violência sutil nas relações organizacionais 
e na sociedade [...]”

 Na atualidade, o medo do desemprego parece ser 
o ponto sobre o qual as empresas se apóiam para exigir 
dos empregados muito mais do que seus contratos de 
trabalho preconizam. Assim se submetem a exigências 
diversas, sob pressão, em processos de avaliação com-
parativos e divulgados abertamente nas dependências 
das organizações, pois não se sentem fortes o suficiente 
para denunciar tais condições ou com elas romper. 

2. Conceituando assédio 
moral: divergências e 

características particulares 
dos diferentes autores

 A partir da análise das publicações sobre o tema, 
percebe-se que existem diferentes visões acerca desse 
tipo de violência, que recebe no Brasil a denominação 
de assédio moral. No entanto, estudos sobre pressão 
psicológica surgem no mundo com diversos enfoques 
e abordagens. 
 Assim, pode-se observar a terminologia mobbing nos 
estudos do comportamento de animais realizados por 
Konrad Lorenz; do médico sueco Peter Paul Heinemann 
descrevendo a hostilidade entre crianças; e do professor 
Leymann (2004) para designar manobras hostis no local de 
trabalho. Paralelamente, na Inglaterra utiliza-se o conceito 
de bullying para descrever as humilhações, os vexames 
ou as ameaças que certas crianças ou grupos de crianças 
infligem a outras, estendendo-se às agressões observadas 
no exército, nas atividades esportivas, na vida familiar, em 

particular com relação a pessoas de idade, e no mundo 
do trabalho. Outras terminologias tais como harassment, 
whisteblowers, ijime e psicoterror são utilizadas, varian-
do seus aspectos de acordo com o foco do estudo e a 
cultura do país em questão.
 A análise neste artigo dedica-se ao estudo do fe-
nômeno no ambiente de trabalho. Portanto, torna-se 
importante estabelecer comparações entre tais defini-
ções sobre assédio moral.
 Em sua primeira obra, Hirigoyen (2002a, p.65) 
considera que

“Por assédio moral em um local de trabalho temos 
que entender toda e qualquer conduta abusiva 
manifestando-se, sobretudo por comportamentos, 
palavras, gestos, escritos, que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 
psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego 
ou degradar o ambiente de trabalho.”

 Entretanto, em publicação posterior, Hirigoyen 
(2002b, p.17) reformula o conceito, que se torna mais 
conciso e adequado, estabelecendo que 

“[...] o assédio moral no trabalho é definido como 
qualquer conduta abusiva (gesto, palavra, compor-
tamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou 
sistematização, contra a dignidade ou integridade 
psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu 
emprego ou degradando o clima de trabalho.”

 Apesar de não tratar especificamente do assunto 
assédio moral em sua pesquisa Barreto (2003) já havia 
se proposto a um trabalho que levasse o tema de forma 
simples aos trabalhadores vinculados ao Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas, 
Plásticas e Similares de São Paulo e região por meio de 
uma cartilha lançada durante o 1º Seminário Interna-
cional sobre Assédio Moral, conceituando o assédio 
moral como

“[...] o mesmo que violência moral: trata-se da expo-
sição de trabalhadores a situações vexatórias, cons-
trangedoras e humilha ntes durante o exercício de 
sua função. Isso caracteriza uma atitude desumana, 
violenta e sem ética nas relações de trabalho pratica-
da por um ou mais chefes contra seus subordinados, 
visando desqualificar e desestabilizar emocionalmen-
te a relação da vítima com a organização e ambiente 
de trabalho, o que põe em risco a saúde e a própria 
vida da vítima. (BARRETO, 2002, p.8)”

 Nota-se que a tentativa de simplificação conceitual 
de Barreto (2002), talvez com o propósito de compreen-
são por qualquer trabalhador, restringe o assédio moral 
à chefia. Com isso, contradiz a proposta de Hirigoyen 
(2002a) de que o assédio moral pode acontecer entre 
dois colegas de mesmo nível hierárquico, entre um 
superior agredido por um subordinado e um subordi-
nado agredido por um superior. Outros pesquisadores 
compartilham dessa visão mais ampla do processo, 
proposta inicialmente por Leymann (2004), ao classificar 
o mobbing em vertical, horizontal e ascendente.
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3. Origem do Processo: 
motivações para
o assédio moral

 De acordo com Heloani (2004, p.1) há duas linhas de 
pensamento para análise das causas do assédio moral:

“Alguns autores costumam colocar a questão do 
assédio moral como essencialmente individual, como 
uma “perversão do ego” no âmbito estritamente 
psicopatológico [...] A par disso, existe uma outra 
concepção à qual nos filiamos que, não obstante mais 
complexa, também considera cada indivíduo como 
produto de uma construção sócio-histórica.”

 Desse modo, Hirigoyen (2002a, p.86) encaixa-se 
no primeiro caso, pois argumenta que

“A finalidade do indivíduo perverso é chegar ao po-
der, ou nele manter-se, não importa por que meios, 
ou então mascarar a própria incompetência. Para 
isso, ele precisa desembaraçar-se de todo aquele 
que possa constituir um obstáculo à sua ascensão, 
ou que seja demasiado lúcido quanto a suas formas 
de consegui-lo.”

 Entretanto, em sua segunda obra, Hirigoyen 
(2002b, p.185) também considera as variáveis ambien-
tais ao afirmar que

“[...] uma abordagem racional deve olhar o proble-
ma sob diversos prismas: o ângulo psicológico, que 
leva em conta acima de tudo a personalidade dos 
indivíduos e sua história, e o ângulo organizacional, 
que analisa essencialmente as regras de gestão. Não 
se pode confiar em um tipo de abordagem que 
focalize unicamente a personalidade da vítima, suas 
fraquezas, seus defeitos, esquecendo-se do ou dos 
agressores, assim como seria igualmente necessário 
desconfiar de uma abordagem que considerasse o 
assédio como inerente apenas ao agressor.”

 Vê-se, portanto, que o próprio conceito foi sendo 
cunhado por aqueles que se interessaram inicialmente 
pelo tema. 
 Compartilhando a abordagem em que a análise psicoló-
gica alia-se à organizacional, Guedes (2003, p.89) diz que

“[...] a violência psicológica no trabalho faz parte 
da natureza humana, mas experimentou um recru-
descimento global nos últimos 20 anos. Dentre as 
causas sociais desse fenômeno destacam-se a nova 
organização do trabalho, especialmente a famosa 
receita da administração por estresse, que, entre nós, 
é exacerbada pela visão escravocrata.”

4. Frequência e duração: 
critérios de repetição e 
fixação de patamares 

 No estabelecimento de uma definição a respeito 
da freqüência e duração do processo de assédio moral, 
os autores não obedecem a um único critério. 

 O estudo de Guedes (2003, p.27) mostra que 
“Leymann [...] estabeleceu que, para caracterizar a ação 
como mobbing, era necessário que as humilhações se 
repetissem pelo menos uma vez por semana e tivessem 
a duração mínima de seis meses”.
 Entretanto, para Hirigoyen (2002b, p.30) não há 
necessidade de tal regularidade para que o fenômeno 
seja reconhecido já que “Fixar deste modo um patamar 
limite parece excessivo, pois a gravidade do assédio 
moral não depende somente da duração, mas também 
da violência da agressão”.
 Todavia, Hirigoyen (2002b, p.30) acredita que o 
processo se caracteriza por

“[...] atitudes, palavras, comportamentos, que, to-
mados separadamente, podem parecer inofensivos, 
mas cuja repetição e sistematização os tornam des-
truidores. [...] De modo geral, o termo assédio moral 
não é o ideal para qualificar uma atitude agressiva 
pontual do empregador, mesmo que a agressão tenha 
provocado conseqüências graves para a vítima.” 

 Uma outra maneira de ver os fatos pode ser focan-
do a análise no agressor e não na vitima. Se um indiví-
duo se vê numa situação de prática do assédio moral 
uma única vez, sem repetição, pode ter tido como causa 
elementos diversos que não caracterizam a intenção ou 
o próprio ato em si, como uma prática do cotidiano. No 
entanto, se o fato de se repete não importam as causas, 
se externas ao agressor, como as variáveis ambientais 
ou se internas a ele, no caso, vinculadas à sua própria 
história de vida e personalidade.  

5. A dificuldade na coleta 
de dados para pesquisas e 
os limites metodológicos 

estabelecidos
 
 Devido às diferenças nas considerações acerca do 
fenômeno, as porcentagens de assediados apresentadas 
ao final das pesquisas não podem ser comparadas, como 
demonstra Hirigoyen (2002b, p.117):

“Se, como recentemente fez uma revista, for pedido a 
pessoas que digam, de uma forma inteiramente subje-
tiva, se já se sentiram assediadas, chega-se a números 
de até 30%... [...] Se considerarmos o assédio moral 
em suas atitudes mais sutis, como estamos fazendo, e 
como o fazem os estudos franceses, os números obtidos 
geralmente estão próximos de 9% a 10%”.

 Devido à dificuldade na análise das interações 
entre assediadores e assediados realizada in loco nas 
empresas, a maior parte dos autores de publicações 
sobre assédio moral utiliza a coleta de dados baseada 
nas informações fornecidas pelas vítimas. 
 Com isso, Hirigoyen (2002b, p.93) alerta para esse 
tipo de levantamento, apontando em sua pesquisa “[...] 
um limite metodológico ligado a seu modo de recruta-
mento, uma vez que apenas foram estudados os casos 
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de pessoas que se consideravam assediadas. Assim, 
somente possuímos o ponto de vista das vítimas”.
 Após a divulgação de sua primeira obra Hirigoyen 
(2002a) recebeu mensagens de pessoas que descreviam 
sua situação e ofereciam seu testemunho. Para coletar 
as informações que deram origem à pesquisa divulgada 
na segunda obra,

“[...] foi elaborado um questionário a todos que 
escreveram para narr ar o assédio que supunham ter 
sido vítimas, e a todos que fizeram consultas por esse 
motivo. Dos 350 questionários enviados, obtivemos 
193 respostas aproveitáveis [...] Recebemos pessoal-
mente determinado número dessas vítimas, das quais 
umas cinquenta de forma regular, em psicoterapias.”  
(HIRIGOyEN, 2002b, p.91-2)

 Compartilhando a opção pela entrevista, Barreto 
(2003, p.27) buscou dados para sua pesquisa direta-
mente com trabalhadores que procuravam o Sindicato 
de Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, 
Farmacêuticas, Cosméticos e Similares de São Paulo, 
onde atuava como médica do trabalho, sendo que

“As conversas aconteceram no consultório desse 
local. Todos os trabalhadores que procuravam a Se-
cretaria de Saúde e Meio Ambiente desse sindicato, 
para conversar ou esclarecer alguma dúvida acerca 
da doença e de seus direitos, eram potencialmente 
sujeitos da pesquisa. Durante 28 meses, a partir 
de março de 1996, conversei com 761 mulheres e 
1.311 homens.”

 Também optando pelo contato junto às vítimas para 
desenvolvimento de estudos, Leymann (2004) identifi-
cou 1300 pacientes vítimas de mobbing e recebeu em 
sua clínica 300 deles para um programa de tratamento 
especialmente desenvolvido.
 Entretanto, ainda há outras formas de buscar infor-
mações sobre o tema. Para analisar o assédio moral do 
ponto de vista jurídico, Aguiar (2003, p.6) justifica que

“A opção por estudar os processos trabalhistas, 
através de acórdãos, atas e sentenças, está vincu-
lada ao exame de casos concretos para verificar a 
ocorrência de maus tratos e humilhações ao em-
pregado e tem como vantagem o registro oficial dos 
depoimentos, tanto do agredido quanto do agressor 
ou seu preposto, além de permitir a apreciação dos 
pareceres judiciais emitidos sobre o litígio trabalhista 
e a confirmação ou não da lesão à intimidade do 
trabalhador.”

 
 Ainda sobre a visão jurídica do assédio moral, Guedes 
(2003, p.25) busca uma interpretação do ordenamento 
brasileiro, comparando-o aos de outros países, por meio 
de referências jurídicas sobre dano moral nas relações de 
trabalho e em outras fontes de leitura pois

“[...] no Brasil esta é a primeira tentativa de aborda-
gem do tema sob o prisma jurídico, razão pela qual 
fomos com muita sede beber em outras províncias 
do conhecimento, pois a noção de direito e justiça 
que muitas vezes está ausente nos manuais jurídicos, 
pode ser encontrada em outros saberes.”

 É importante destacar que a pluralidade das abor-
dagens sobre o tema, com coletas de dados relacionadas 

ao objetivo de cada estudo, contribui para um melhor 
dimensionamento do fenômeno, pois percebe-se a ne-
cessidade de um trabalho interdisciplinas, envolvendo 
médicos do trabalho, assistentes sociais, sociólogos, sin-
dicalistas, advogados, trabalhadores e administradores. 
Não há como encontrar soluções caminhando numa 
área única do conhecimento. 

6. Perfil das vítimas:
predominância de risco

 Como visto anteriormente, a comparação entre 
pesquisas muitas vezes não é possível, especialmente 
tratando-se de países diferentes. O estudo de Guedes 
(2003, p.65) mostra que “Apontar as características ge-
rais da vítima do assédio moral não é tarefa fácil, posto 
que fatores socioculturais têm significativa preponde-
rância sobre o fenômeno”.
 Assim, pode-se perceber a influência desses fatores 
na pesquisa realizada por Hirigoyen (2002b, p.95), que 
confirma a predominância do assédio moral entre os 
indivíduos acima de 50 anos, julgados menos produtivos 
e não suficientemente adaptáveis.
 Isso porque 

“Existe, na França, uma verdadeira segregação por 
motivos etários. Apesar da retomada econômica, as 
empresas têm sempre a tentação de substituir os empre-
gados mais antigos, com salários elevados, por jovens, 
com salários mais baixos. É preciso dizer que a retomada 
do crescimento se dá sobretudo nas profissões ligadas 
às novas tecnologias, que demandam competência e 
flexibilidade difíceis de encontrar em pessoas de mais 
de 50 anos, de acordo com certos preconceitos arrai-
gados”. (HIRIGOyEN,2002b, p.96)

 Entretanto, Guedes (2003, p.65) afirma que

“Vários autores delinearam uma classificação de 
tipos ideais de vítimas do assédio moral. É de grande 
importância saber que essa classificação tem um valor 
meramente formal, descritivo. Trata-se de uma classi-
ficação ideal que indica probabilidades a respeito de 
outros e que deve ser examinada com reserva.”

 Dentre os autores que classificam as vítimas, Bar-
reto (2003, p.206), ao final de sua pesquisa, conclui

“[...] que os mais humilhados são: as mulheres; os 
adoecidos e os acidentados do trabalho; os acima de 
35 anos e com altos salários; os criativos e com alto 
senso de justiça; os honestos e que trabalham mesmo 
doentes; os que se sensibilizam com o sofrimento 
alheio; os questionadores das políticas de metas 
inatingíveis e da expropriação do tempo vivido em 
família; aqueles que constroem amizades facilmente; 
aquelas que têm filhos menores de 10 anos de idade 
e, por fim, as grávidas e as ativistas sindicais.”

 A pesquisadora Hirigoyen (2002b, p. 219), com 
um pouco mais de cautela, afirma, no entanto, que

“[...] não existe um perfil psicológico específico 
para as pessoas que são assediadas, existem incon-
testavelmente, como acabamos de ver, contextos 
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profissionais nos quais o assédio moral transita mais 
livremente. Existem também situações em que as 
pessoas correm maior risco de se tornar visadas.”

 Desse modo, para a autora um assalariado corre 
mais risco de ser visado quando sua maneira de ser ou 
parecer pode desestabilizar uma pessoa ou o equilíbrio 
de um grupo.
 De modo geral, as conclusões da pesquisa realizada 
por Hirigoyen (2002b) apontam que algumas situações 
favorecem o assédio. Assim, estão mais suscetíveis ao 
assédio moral: pessoas atípicas; excessivamente com-
petentes ou que ocupam espaço demais; resistentes à 
padronização; aqueles que fizeram alianças erradas ou 
não têm a rede de comunicação certa; os assalariados 
protegidos; as pessoas menos “produtivas”; e pessoas 
temporariamente fragilizadas. Dentre os fatores que 
predestinam a uma defesa pior estão a baixa auto-
estima; a necessidade exacerbada de reconhecimento; 
a dedicação excessiva ao trabalho; e personalidade um 
pouco mais sensível.
 Com isso, Hirigoyen (2002a, p.155) contradiz a 
visão de que há uma predisposição da vítima na qual 
“[...] inúmeros psicanalistas tendem a considerar toda 
vítima de uma agressão perversa como secretamente 
cúmplice de seu carrasco, estabelecendo com ele uma 
relação sadomasoquista que é fonte de prazer.”
 Concordando com a visão de que a vítima não 
possui uma predisposição ao assédio moral, Heloani 
(2004, p.4) mostra que

“Embora seus agressores tentem desqualificá-las, 
normalmente as vítimas não são pessoas doentes 
ou frágeis. São pessoas com personalidade, transpa-
rentes e sinceras que se posicionam, algumas vezes 
questionando privilégios, e não têm grande talento 
para o fingimento, para a dramaturgia. Tornam-se 
alvos das agressões justamente por não se deixarem 
dominar, por não se curvarem à autoridade de um 
superior sem nenhum questionamento a respeito do 
acerto de suas determinações.”

7. A questão do gênero
 De acordo com Guedes (2003, p.65)

“Tanto Leymann quanto Maarit Vartia afirmam que a 
idade e o sexo não implicam o mobbing. Os países de 
origem latina vêem no gênero uma das razões para 
o assédio: na França, na Itália e nos países latino-
americanos em geral, a mulher é disparadamente a 
vítima preferida dos perversos.”

 Confirmando a afirmação de Guedes, Barreto 
(2002, p.16) mostra que para as mulheres o ambiente 
de trabalho é mais perverso, pois além do controle e 
da fiscalização cerrada são discriminadas.
 Assim, Hirigoyen (2002b, p.99) compartilha a con-
vicção da influência do gênero nas relações de assédio 
moral, concluindo que

“As mulheres não somente são mais freqüentes víti-
mas, como também são assediadas de forma diferen-
te dos homens: as conotações machistas ou sexistas 
estão muitas vezes presentes. O assédio sexual não é 
mais do que uma evolução do assédio moral.”

 Na pesquisa realizada por Barreto (2003, p.138), 
são expostos detalhadamente os tipos de humilhação 
sofridos pelas mulheres no mercado de trabalho, des-
tacando que

“Outra forma de violência no mundo do trabalho é o 
assédio sexual, presente nas relações hierárquicas as-
simétricas de poder. Incomoda as mulheres, interfere 
nas relações entre os pares, degrada as condições de 
trabalho e é considerado vexatório por elas, criando 
um ambiente hostil e de intimidação. Segundo os 
relatos das trabalhadoras, o assédio sexual se ma-
nifesta em contato físico indesejável, insinuações e 
piadas grosseiras, comentários jocosos e burlescos, 
ameaças, fofocas, maledicências, ironias e exibição 
de material pornográfico associados a promessas de 
promoção profissional.”

 O estudo de Freitas (2001) destaca que a entrada 
da mulher no mercado de trabalho contribuiu para o 
aumento nos casos de assédio sexual e que por razões 
culturais o machismo é uma mentalidade não só mas-
culina, mas de toda a sociedade. No entanto, a autora 
não faz proposições a respeito das particularidades da 
questão do gênero relacionadas ao assédio moral.  
 Enquanto isso, algumas especificidades no modo de 
lidar com o problema do assédio moral entre homens 
e mulheres são destacadas em alguns trabalhos, como 
propôs Heloani (2004, p.5):

“Apesar de a maioria das pesquisas apontarem que 
as mulheres são, estatisticamente falando, as maiores 
vítimas do assédio moral, também são elas as que 
procuram ajuda médica ou psicológica e, não raro, 
no seu próprio grupo de trabalho, verbalizando suas 
queixas, pedindo ajuda.”

 Esse comportamento também foi verificado por 
Barreto (2003, p.203):

“[...] enquanto as mulheres expressam sua indigna-
ção com choro, tristeza, ressentimentos, mágoas e 
medo, estranhando  o ambiente ao qual identificam 
como seu, os homens sentem-se revoltados, com 
raiva, indignados, desonrados, traídos e têm vontade 
de vingar-se. Sentem-se envergonhados diante da 
família, sobressaindo o sentimento de inutilidade e 
predominando os pensamentos repetitivos e tenta-
tivas de suicídio.”

8. Consequências
sobre a saúde

 Em seu estudo, Guedes (2003, p.93) mostra que os 
efeitos nefastos para o organismo submetido ao assédio 
moral no trabalho não se limitam ao aspecto psíquico, 
mas invadem o corpo físico, fazendo com que todo o 
organismo se ressinta das agressões.
 Hirigoyen (2002a, p.179) também afirma que a 
conseqüência para a vítima pode ser de origem

“[...] fisiológica: úlceras de estômago, doenças 
cardiovasculares, doenças de pele...Vemos algumas 
emagrecerem, tornarem-se fracas, expressando no 
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sídios à confecção de uma Tabela das Repercussões 
das Humilhações na Saúde segundo o Sexo, sendo 
essa uma das principais contribuições de seu estudo. 
Nessa sistematização, pode-se conhecer as queixas/
sintomas/diagnósticos das vítimas, bem como as di-
ferenças nas reações de homens e mulheres frente 
ao problema.

Queixas / sintomas / diagnósticos
M

494 = 
56,8%

%
H

376 =
43,2%

%
TOTAL

870 (42%)
*

%

Irritação 444 90 263 70 707 81,3
Dores generalizadas e esporádicas 396 80 300 80 696 80
Raiva 177 56 376 100 653 75
Vontade de vingar-se 247 50 376 100 623 71,6
Alterações no sono 344 69,6 239 63,6 583 67
Medo exagerado 494 100 86 23 580 66,6
Sensação de piora das dores pré-existentes 440 89 120 32 560 64,4
Manifestações depressivas 296 60 263 70 559 64,2
Palpitações, Tremores 395 80 150 40 545 62,6
Tristeza 494 100 35 9,3 529 61
Sensação de inutilidade 356 72 150 40 506 58
Mágoas 494 100 9 2,4 503 57,8
Vontade de chorar por tudo 494 100 - - 494 56,8
Sentimento de revolta 83 17 376 100 459 52,7
Pensamentos de suicídio 80 16,2 376 100 456 52,4
Vergonha dos filhos 53 10,7 376 100 429 49,3
Pensamentos confusos 277 56 135 36 412 47,3
Indignação 35 7 376 100 411 47,2
Aumento da pressão arterial 197 40 194 51,6 391 45
Desespero/preocupação 345 70 32 8,5 377 43,3
Diminuição da libido 296 60 56 15 352 40,4
Omissão da humilhação aos familiares 11 2,2 338 90 349 40
Cefaléia (dor de cabeça) 197 40 125 33,2 322 37
Desencadeamento da vontade de beber 24 5 237 63 261 30
Enjôos, distúrbios digestivos 197 40 56 15 253 29
Sensação de que foi enganado e traído 82 16,6 157 42 239 27,5
Sensação de que foi desvalorizado 56 11,3 150 40 206 23,7
Decepção, desânimo 67 13,6 131 35 198 22,7
Vontade de ficar só 13 2,6 180 48 193 22
Insegurança 67 13,6 112 30 179 20,6
Sentimento de desamparo 148 30 20 5,3 168 19,3
Falta de ar (dispnéia) 49 10 112 30 161 18,5
Dores no pescoço, MMSS 130 26,3 12 3,2 142 16,3
Dores constantes 95 19,2 38 10 133 15,3
Tonturas 110 22,3 12 3,2 122 14
Falta de apetite 67 13,6 8 2,1 75 8,6
Tentativa de suicídio - - 69 18,3 69 8
Dores nos MMlls 70 14 - - 70 8
Dores no peito - - 34 9 34 4

Fonte: Conversa Clínica Prolongada – CCP – STIQPF/SP
* Correspondente ao universo de 2072 trabalhadores/trabalhadoras entrevistados.

REPERCUSSÕES DA HUMILHAÇÃO NA SAÚDE, SEGUNDO O SEXO

corpo um dano psíquico de que não tomam cons-
ciência e que pode ir até a destruição da própria 
identidade. [...] Para outros, ainda, a resposta é 
comportamental, de caráter, e resulta diretamente 
da provocação perversa.”

 A conversa clínica prolongada utilizada por Bar-
reto (2003, p.217) em sua pesquisa, forneceu sub-
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 Além disso, Barreto (2002, p.12) aponta na cartilha 
desenvolvida junto ao sindicato onde atua, os danos e 
agravos à saúde causados pelas humilhações.

Dificuldades emocionais: irritação constante, falta •	
de confiança em si, cansaço exagerado, diminuição 
da capacidade de enfrentar o estresse. Pensamentos 
repetitivos.
Alterações no sono: dificuldades para dormir, pesa-•	
delos, interrupções freqüentes no sono, insônia.
Alteração na capacidade de concentrar-se e memo-•	
rizar (amnésia psicógena, diminuição da capacidade 
de recordar os acontecimentos).
Anulação dos pensamentos ou sentimentos que •	
relembrem a tortura psicológica, como forma de se 
proteger e resistir.
Anulação de atividades ou situações que possam •	
recordar a tortura psicológica.
Diminuição da capacidade de fazer novas amizades. •	
Morte social: redução do afeto, sentimento de iso-
lamento ou indiferença com respeito ao sofrimento 
alheio. Tristeza profunda.
Interesse claramente diminuído em manter atividades •	
consideradas importantes anteriormente.
Sensação negativa do futuro. Vivência depressiva.•	
Mudança de personalidade. Passa a praticar a vio-•	
lência moral.
Sentimento de culpa. Pensamentos suicidas. Tenta-•	
tivas de suicídio.
Aumento do peso ou emagrecimento exagerado. •	
Distúrbios digestivos. Hipertensão arterial. Tremores. 
Palpitações.
Aumento de bebidas alcoólicas ou outras drogas.•	
Diminuição da libido.•	
Agravamento de doenças pré-existentes. Dores de •	
cabeça.
Estresse. Em 47% dos casos associados à tortura •	
psicológica.

9. Conselhos e Soluções 
apontadas: legislação

e prevenção
 Ao final dos estudos, todos os autores analisados 
propõem conselhos e apontam soluções. 
 Sobre a utilização do assédio moral como técnica 
para forçar as pessoas a se demitirem, Freitas (2001, 
p.18) afirma que deve-se

“[...] acionar a Justiça para reivindicar os direitos que 
estão sendo lesados; contudo nem todas as categorias 
profissionais têm sindicatos fortes e atuantes, que 
possam emprestar sua força para conseguir negociar 
um acordo ou uma indenização.”

 Com abrangência maior nas proposições, Hirigoyen 
(2002a) aponta conselhos práticos no lar, na família e 
na empresa. As sugestões no ambiente organizacional 

envolvem a identificação precisa do processo, a busca 
de ajuda dentro da empresa, a resistência psicológica e 
a intervenção jurídica. Contudo, o aspecto mais desta-
cado pela autora é a organização da prevenção, pois

“Seria desejável que, nos regimentos internos e nas 
convenções coletivas, fossem inseridas cláusulas de 
proteção contra o assédio moral e que normas jurí-
dicas estritas fossem adotadas na jurisdição francesa 
do trabalho.”

 Além disso, baseando-se no levantamento realiza-
do com pessoas que se diziam assediadas, Hirigoyen 
(2002b) constata que raramente os empregados conse-
guem ajuda quando a buscam dentro das empresas. As-
sim, a autora indica soluções por meio da multidiscipli-
naridade dos intervenientes do processo, que podem ser 
pessoas ligadas ao sindicato; superiores; Departamento 
de Recursos Humanos; Comitês de Higiene, Segurança 
e Condições de Trabalho; psiquiatras; psicoterapeutas; 
associações de auxílio a vítimas de assédio moral; Agên-
cia Nacional para Melhoria das Condições de Trabalho 
e Agências Regionais (órgãos franceses); e até mesmo 
consultores temporários contratados pela empresa para 
realizar auditorias sociais. Também são apontados possí-
veis mediadores, internos ou externos, para a realização 
de acordos em casos de assédio moral. Merece destaque 
o plano de prevenção sugerido às empresas, praticado 
com êxito em algumas organizações francesas, no qual 
Hirigoyen (2002b, p.324) informa que “[...] parece-nos 
mais eficiente sugerir-lhes que dentro das empresas 
treinem especialistas capazes de fazer a prevenção no 
dia-a-dia, que por sua vez, tornar-se-ão formadores de 
outras pessoas dentro da empresa.”
 A obra de Guedes (2003) ressalta a importância da 
adoção de medidas preventivas dentro da empresa, da 
conscientização sobre esse tipo de violência, da parti-
cipação decisiva dos sindicatos na informação e defesa 
dos trabalhadores, e da criação de uma lei específica.
 Para Aguiar (2003, p. 11) é importante a mudança 
nos modos de gestão atualmente praticados pois

“O trabalho a ser feito nas organizações é uma 
reeducação de valores que implica uma mudança 
cultural, com incentivo à prática do diálogo cons-
tante e permanente e a implantação de um código 
de ética e de conduta de todos os empregados, 
inclusive as chefias, baseado no respeito mútuo e 
no companheirismo.”

 Compartilhando essa visão, Heloani (2004, p.5) 
aponta que no caso da prevenção ao problema, 

“Além dos códigos de ética, podem-se criar meca-
nismos, por meio do Departamento de Recursos 
Humanos da empresa, para dar ao trabalhador 
agredido o direito de denunciar a agressão de que 
tenha sido vítima, por escrito e sigilosamente [...] São 
passos para amenizar o problema, mas não bastam. A 
nosso ver, as condições e a filosofia de trabalho que 
determinam a hipercompetição é que devem mudar. 
Somente um efetivo processo de humanização do 
trabalho poderá fazer com que os “sintomas” dessa 
verdadeira doença retrocedam.” 
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10. Conclusões
 As características do processo de assédio moral vem 
sendo queixa comum de trabalhadores nos sindicatos 
e ambulatórios médicos. Desse modo, o tema interessa 
a diversas categorias profissionais tais como médicos, 
psicoterapeutas, sociólogos e juristas. 
 Embora o assédio sexual tenha sido amplamente 
discutido no Brasil, o assédio moral ainda é pouco 
conhecido pelos trabalhadores, e pouco explorado por 
pesquisadores, apesar de identificado no discurso de 
um grande número de empregados. A contribuição do 
presente artigo foi expor as principais publicações que 
tratam do problema no ambiente organizacional, aten-
tando para a falta de construções conceituais adequa-
das ao contexto brasileiro e para as escassas pesquisas 
realizadas em organizações no país. A contribuição de 
estudos sobre assédio moral é de fundamental impor-
tância num momento em que surgem projetos de leis 
baseados em conceituações que refletem a realidade 
de países muito diferentes da particularidade brasileira. 
Além disso, preocupam-se apenas com o fenômeno 
no ambiente organizacional, omitindo-se dos demais 
casos.
 Além dos autores mencionados, identificou-se que 
pequenos ensaios divulgados em websites brasileiros 
não possuem fundamentação conceitual e provocam 
a distorção do fenômeno, razão pela qual não foram 
citados. Pouco mencionado também foi o trabalho de 
Freitas (2001), por consistir em resumo das idéias Hiri-
goyen e por focar muito mais o assédio sexual do que 
o assédio moral. 
 As pesquisas brasileiras de expressão, identificadas 
a partir desta pesquisa, foram: Barreto (2003), sobre a 
humilhação e realizada em São Paulo; Guedes (2003) 
com a abordagem jurídica do terror psicológico no tra-
balho; e Aguiar (2003) tratando de processos judiciais 
trabalhistas relacionados ao assédio moral, nos quais os 
magistrados ficam sem referência tanto pela confusão 
dos termos e conceitos quanto pela falta de uma siste-
matização dos estudos.  
 Atualmente, tornam-se necessárias novas pesqui-
sas sobre o assédio moral, especialmente no local de 
trabalho. Esse aspecto é destacado pelos autores estu-
dados. Pode-se citar, por exemplo, o desenvolvimento 
de pesquisas específicas sobre assédio moral no setor 
público, relacionado a discriminações raciais, religiosas, 
entre outros casos particulares.
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Valor Econômico Adicionado 
(EVA®): ferramenta de auxílio às 
decisões de gestão e investimentos

Autores: Arildo Hungarato e Jussara Zanote

Resumo
 

 Por meio do EVA® (Economic Value Added) é possível medir com precisão e clareza o quanto vale uma 
empresa, identificando se a mesma está realmente agregando valor (riqueza). Uma vez que o objetivo é ter 
informações e subsídios para investir nas melhores e mais rentáveis opções, com menor risco possível, o EVA® 
apresenta-se como uma ferramenta capaz de medir se a empresa está criando ou destruindo valor e conseqüen-
temente, verificar se os investidores e acionistas estão ficando mais ricos ou mais pobres. Essa ferramenta está em 
evidência e sendo amplamente discutida pelos chefes executivos do mundo dos negócios, pela sua utilização para 
a melhoria da gestão financeira das empresas. O EVA® promove uma nova cultura, começando pelos executivos 
até o “chão da fábrica”, funcionando ainda como metodologia de remuneração variável para administradores, 
gerentes e demais empregados. Por meio de simulações, baseando-se em situações reais, foi possível identificar 
a importância e benefícios da utilização do EVA®. 

1.Introdução
 Como se pode administrar uma empresa sem conhecer o seu valor econômico, uma vez que pode ser 
omitido o custo de capital próprio da estrutura de capital da empresa? Que ferramenta/metodologia pode-se 
aplicar para administrar, planejar e controlar o valor da empresa? Quais inovações necessárias devem ser feitas 
para acompanhar as mudanças que ocorrem em função das exigências do mercado? Como o EVA® pode ser 
utilizado nas empresas para avaliação econômica e auxilio as decisões de gestão e investimentos? Como converter 
as informações contábeis em realidade econômica que possam ser facilmente compreendidas por gerentes não-
financeiros? 
 O EVA® (Economic Value Added) é capaz de medir se a empresa está criando ou destruindo valor, deixando 
os investidores e acionistas mais ricos ou mais pobres.e funciona como uma ferramenta gerencial, orientando os 
administradores para as decisões de gestão e investimentos mais acertadas, redefinindo as estratégias rumo ao 
alcance dos objetivos empresariais traçados, sempre com foco em criar maior riqueza aos acionistas.

1.1 - Objetivo da pesquisa

 O objetivo geral desta pesquisa é verificar como o EVA® pode ser utilizado nas empresas para avaliação 
econômica e auxílio às decisões de gestão e de investimento. Dessa forma pretende-se alcançar os seguintes 
objetivos específicos:

Entender como o EVA® pode ser utilizado para projetar o desempenho da empresa no mercado: Market 	
Value Added (MVA®);
Apresentar elementos para se analisar o valor residual dos investimentos, possibilitando tomadas de decisões 	
certas em investimentos viáveis que aumentem a riqueza da empresa;
Identificar a remuneração dos investimentos, levando em conta todas as fontes de capital;	

	
1.2. Justificativa e importância	

 O EVA® fornece informações permitindo conhecer se a empresa está adicionando riqueza, levando-se em 
consideração todas as fontes de capital: próprio e de terceiros. Além disso, funciona como ferramenta financeira 
de auxilio a gestão de investimentos, possibilitando identificar se a empresa está agregando ou destruindo valor 
(riqueza), e direcionando-a para as decisões mais viáveis. 
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 O EVA® tem a função de apurar o valor agregado 
da empresa comparando-o com algum referencial que 
demonstre a real efetividade da gestão. O poder do 
EVA® origina-se da idéia de que é possível criar valor, 
levando-se em consideração o custo de oportunidade 
de todo o capital investido (terceiros e próprio). Vale 
lembrar que pode não ser conhecido quanto de valor 
econômico foi agregado nas suas operações internas.
Com a utilização do EVA® a empresa pode ter inúme-
ros benefícios, pois qualquer projeto ou investimento 
a ser implantado, passa por uma análise que permite 
identificar se o mesmo irá ou não agregar valor. Para 
FREZATTI (1998) o valor da empresa deve ser planejado, 
constituindo-se em principal meta do plano estratégico 
da organização.

2. O EVA® Auxiliando 
nas Decisões de Gestão e 

Investimento
 Administradores de empresas de capital aberto que 
não remunerarem adequadamente seus acionistas verão 
o preço de suas ações caírem pela pressão da oferta. Os 
acionistas desejarão se desfazer dos papéis para buscar 
uma alternativa melhor de aplicação de seu dinheiro, 
evitando que seu patrimônio desvalorize ainda mais. 
Nesse sentido, fica muito mais difícil atrair capitais de 
risco para o negócio. Com relação aos administradores, 
sofrerão maior risco de demissão se o valor do negócio 
diminuir, uma vez que não estarão remunerando bem 
os acionistas.
 Para EHRBAR (1999:158):

“O EVA também deve auxiliar a formulação de pla-
nos, projetos e orçamentos. Como o valor presente 
do EVA determina a riqueza para o acionista, novas 
iniciativas devem ser perseguidas apenas se tiverem 
a probabilidade de aumentar o fluxo de EVAs que a 
empresa irá gerar no futuro. Esta regra deve ser apli-
cada não apenas a projetos formais de capital, mas a 
todas as decisões, mesmo as que são tomadas, literal 
ou figurativamente, no chão da fábrica”.

2.1 Cálculo do EVA®
 A idéia que está por trás do EVA® é a de que 
acionistas devem ganhar um retorno que compensa 
o risco tomado. Em outras palavras, o capital tem que 

adicionar riquezas pelo menos para cobrir a taxa de 
risco (Taxa Interna de Retorno). No entanto, normal-
mente observa-se que a contabilidade trabalha com 
medida de desempenho, como por exemplo, retorno 
do investimento, que apresenta algumas discrepâncias 
quando comparado com o EVA®.
 O conceito de apuração do valor agregado ao in-
vestimento (positivo quando agrega e negativo quando 
destrói valor) está sendo disseminado pelo nome EVA®. 
Esse conceito é voltado para o interesse dos investidores 
e dos controladores das empresas e facilmente integrado 
aos objetivos da empresa, que busca continuamente 
aumentar o seu valor, objetivando a remuneração do 
capital dos seus proprietários.
 Para demonstrar o EVA® leva-se em consideração 
o custo de oportunidade do capital próprio na decisão 
de se investir, que pode ser representada da seguinte 
forma:

 O quadro I evidencia a dedução do custo de ca-
pital próprio para apuração do valor do resultado da 
empresa. Para se entender a metodologia EVA® são 
evidenciados, por meio de situações exemplificativas, 
alguns conceitos aplicados para apurar o EVA® de uma 
empresa. 
 Uma empresa pode ser definida como um conjunto 
de projetos em operações, podendo optar em financiar 
seus projetos de expansão em vez de trabalhar com ca-
pital de risco. Outra opção seria comprar componentes 
em vez de fabricá-los. No conjunto desses projetos em 
operação, além dos novos projetos, precisam oferecer 
uma taxa de retorno superior ao custo de seus finan-
ciamentos.
 Para ilustrar os conceitos apresentados a seguir, 
Cavalcante (2000:09) exemplifica com uma situação 
de estrutura patrimonial, que pode ser analisada em 
situações tanto prospectivas como retrospectivas.

ATIVO PASSIVO E PL

Ativo Operacional $ 11.000
Passivo Operacional          
Capital de Terceiros           
Capital próprio 

$   2.000
$   4.000
$   5.000

TOTAL $ 11.000 TOTAL                                    $ 11.000

Tabela I: Estrutura patrimonial

Receita
( – )  Custos e Despesas Operacionais
( = ) Lucro Operacional antes dos Impostos
( – ) Impostos
( = ) Lucro Operacional após Impostos
( – ) Custo do Capital Empregado
( = ) Economic Value Added ( EVA®)

Quadro I: Demonstração do cálculo do EVA®
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 Ativo Operacional (AO): representa todos os 
investimentos necessários para que a empresa possa 
gerar receitas operacionais (caixa mínimo, estoques e 
imobilizações produtivas). No exemplo o valor do AO 
corresponde a $ 11.000,00.
 Passivo Operacional (PO): representa todos os fi-
nanciamentos espontâneos. São aqueles financiamentos 
que a própria operação oferece (fornecedores, impostos 
incidentes sobre vendas a pagar, salários e encargos 
a pagar, adiantamentos de clientes são os principais 
exemplos, cujo valor é de $ 2.000,00.
 O passivo operacional também contempla as 
provisões para pagamento do Imposto de Renda, os 
dividendos, as provisões trabalhistas, além dos finan-
ciamentos temporários (aqueles relacionados à falta de 
capital de giro e  não a estrutura de capital).
  Ativo Operacional Líquido (AOL): compreende 
a diferença entre o ativo operacional menos o passivo 
operacional. No exemplo esse valor é de $ 9.000,00. 
Compreende a parcela do ativo operacional que a em-
presa terá de buscar financiamentos fora da operação. 
Este financiamento poderá ser de capitais de terceiros 
ou próprio. O AOL também aponta a parcela de AO 
que os administradores terão de remunerar para fazer 
face ao custo de capital de terceiros e capital próprio.
 Capital de Terceiros (CT): representa os finan-
ciamentos de curto e longo prazo emitidos através de 
bancos, debêntures e outros papéis, BNDES, FINEP e 
assemelhados. São financiamentos costumeiramente 
associados a programas de investimentos. No exemplo 
esse valor é de $ 4.000,00.
 Capital Próprio (CP): representa os financiamentos 
dos acionistas. É o dinheiro integralizado pelos acionistas 
na empresa mais os lucros retidos (Patrimônio Líquido). 
No exemplo corresponde a $ 5.000,00. Quando um 
investidor aplica seu dinheiro numa empresa, espera 
um retorno sobre esse capital investido. Esse retorno 
esperado pode ser maior ou menor dependendo do 
risco do negócio. O valor adicionado ao capital investido 
pode ser medido pela diferença do valor de mercado 
e o valor investido.
 De acordo com Ehrbar (1999:34) “a criação de 
riqueza é determinada não pelo valor de mercado de 
uma empresa e sim pela diferença de valor de mercado 
e o capital que investidores comprometeram naquela 
empresa”.

 

2.1.1 Custo de Capital
Próprio (CCP ou Ke)

 O Custo de capital próprio não aparece nos 
resultados, a ponto de muitos administradores o con-
siderarem “Free”. No entanto, sabemos que o custo 
de capital próprio é medido pelas expectativas dos 
acionistas quanto aos dividendos a serem distribuí-
dos e pela valorização das ações. O custo de capital 
próprio é referenciado no custo de oportunidade das 
aplicações em ativos livres de riscos mais um prêmio 
pelo risco do negócio. No caso do exemplo citado o 

custo de capital próprio, será a taxa aplicada sobre 
o montante de $ 5.000,00, que compreende o valor 
dos recursos próprios da empresa. 
 Segundo Ehrbar (1999:105):

“Dizer que uma empresa com EVA negativo não está 
cobrindo seu custo de capital é uma forma taqui-
gráfica prática de dizer que está perdendo dinheiro 
mesmo que esteja demonstrando lucros positivos. 
Mas isto tem o efeito colateral inconveniente de 
transmitir a impressão de que o custo de capital é de 
alguma forma discricionário ou especial ou diferente 
de outros custos”.

 Para que uma empresa exista é necessário que 
haja um investimento inicial (capital), que poderá 
sofrer adições ou subtrações com a operacionalização 
da mesma. É preciso ainda de recursos operacionais 
e novos investimentos. Muitas vezes esses recursos e 
investimentos são de terceiros (Financiamentos).
 Para se descobrir o custo do capital próprio, tem-se 
de conhecer o custo desejado pelos acionistas (Custo de 
oportunidade). São vários os critérios para se calcular o 
Custo do Capital Próprio (Ke).
 Segundo Kassai (2000:194) “existem diversos mé-
todos para se obter esse custo levando-se em conside-
ração, inclusive, a taxa de risco envolvida na empresa 
ou no projeto, mas o mais indicado é perguntar ao 
acionista o quanto ele deseja”.
 Explica-se, a seguir, de forma sucinta como o 
custo de capital próprio é identificado. Sabe-se, que 
para calcular custo de capital próprio tem-se de levar 
em consideração os diversos enfoques, assim como 
encontra-se o beta, (sistemática de avaliação do risco 
com o retorno do mercado financeiro) do custo de 
capital próprio. Mas não será aprofundado o assunto 
por não ser o objetivo do trabalho.

2.1.2  Custo de capital
de terceiros (CCT) ou
Custo da dívida (Ki)

 No caso do exemplo citado, o custo do capital 
de terceiros bruto é de 10 % o que equivale a $ 400, 
enquanto que o custo de capital de terceiros líquido é 
7 % correspondendo então a $ 280 (7 % de $ 4.000).
 A remuneração comprometida com os credores 
(juros e demais despesas financeiras) define o custo do 
capital de terceiros. Essa remuneração incide sobre o 
montante dos empréstimos e financiamentos tomados 
pela empresa. Assim, pode-se conhecer o custo da 
dívida através da seguinte equação: Ki = Despesas 
finceiras/passivo oneroso.
 Para a empresa realizar seus investimentos, ou em 
algumas vezes para operacionalizar seu negócio, busca 
dinheiro em instituições financeiras  (financiamentos) 
sendo onerado com juros. As despesas de juros e outras 
eventuais despesas compreendem o custo do capital de 
terceiros, que contabilmente é registrado como despesa 
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financeira. 
 Para Ross (1998:266) “o custo de capital de ter-
ceiros é a taxa de retorno que os credores exigem para 
emprestar novos recursos à empresa”.Ao contrário do 
custo de capital próprio que leva em consideração o 
beta do capital próprio, o custo de capital de terceiros 
pode ser calculado simplesmente verificando no mer-
cado a taxa de juros que a empresa deve pagar quando 
toma emprestados novos recursos. 
 Ross (1998:266) afirma que, de qualquer maneira, 
não há necessidade de estimar um beta para o capital 
de terceiros, pois é possível observar de forma direta a 
taxa que se deseja conhecer.
 A apropriação da despesa financeira reduz o lucro, 
e com isso reduz também o montante de imposto de 
renda a pagar. Este valor reduzido é proporcional à alí-
quota de IR e CS. Exemplificando: se o valor da despesa 
financeira é de R$ 1.000,00 e a alíquota de IR (Imposto 
de Renda) e CS (Contribuição Social) são de 35 %, o 
valor líquido da despesa financeira é de R$ 650,00, pois 
R$ 350,00 foi à economia gerada, deduzida do IR e CS 
a pagar.

2.2. O EVA® como
Ferramenta Gerencial

 Utilizando a metodologia do EVA® como ferra-
menta gerencial os administradores estão subsidiados 
para avaliar e acompanhar o desempenho econômico 
da empresa, optando pelas decisões de investimento 
que adicionem maior riqueza aos acionistas. Se uma 
empresa implantar o EVA® poderá conhecer o seu 
valor adicionado e valor total, que será o indicador de 
desempenho principal: valor para os acionistas, valor 
para os clientes, valor para os funcionários e valor para 
os investidores. Enfim, o EVA® compreenderá a ferra-
menta a qual os gestores utilizarão para monitorar os 
resultados da empresa o ano inteiro, gerando cada vez 
mais riqueza. 
 O EVA® compreende um poderoso recurso a ser 
utilizado pelo administrador para tomar as decisões 
certas diante das diversas alternativas conflitantes. Sua 
utilização como ferramenta de gestão é válida tanto 
para a empresas (gestores), como também para atender 
os demais interessados internamente e externamente à 
empresa (empregados, acionistas, investidores, etc).
 O EVA® subsidia o administrador na avaliação dos 
resultados da empresa, permitindo traçar as novas es-
tratégias e objetivos empresariais, visando alcançar me-
lhores resultados. CAETANO (1998:62) confirma essa 
idéia quando diz que “os conceitos de EVA® e MVA® 
são também cada vez mais usados como instrumentos 
de auxílio à gestão”. Entende-se, portanto, que o EVA® 
compreende uma importante ferramenta que vem para 
implementar o campo de atuação da contabilidade ge-
rencial, que é um ramo da contabilidade voltado para 
a administração da empresa, se valendo para tanto, de 
diversos campos, técnicas e procedimentos.

 Segundo IUDICÍBUS (1998:21)

“A contabilidade gerencial, num sentido mais pro-
fundo está voltada única e exclusivamente para a 
administração da empresa, procurando suprir infor-
mações que se encaixem de maneira válida e efetiva 
no modelo decisório do administrador”. 

2.3. O EVA® como 
ferramenta para 

remuneração e gratificação
 Diferentemente dos métodos tradicionais de 
medida de desempenho, o EVA® proporciona maior 
rentabilidade, pois auxilia na administração da empresa, 
estimulando os empregados, que passam a entender 
a necessidade de remunerar os acionistas e que serão 
também beneficiados. Além de comprovar resultados e 
orientar decisões de investimento, o EVA® pode servir 
para definir a remuneração variável dos executivos de 
uma empresa. Ao contrário dos sistemas convencionais 
de remuneração variável, o modelo baseado no EVA® 
não tem teto. “Quem superar as metas vai ser remu-
nerado proporcionalmente ao que agregar”, afirma 
Dieuxmond MACHADO (2000), Diretor Geral dos 
Centros de estudos da Andrade Gutierrez. No sistema 
de remuneração variável EVA®, o objetivo é alinhar o 
interesse e a ação do funcionário com o ponto de vista 
do acionista.
 BLATT (2000:20) afirma:

“Para convencer os executivos a adotar o conceito de 
valor econômico adicionado no dia-a-dia, e tomar 
decisões voltadas para a geração de valor, empresas 
como Bhrama, Andrade Gutierrez e Aços Villares 
estão associando o EVA® à remuneração variável”.

2.4. Importância do EVA® 
para as decisões

de investimentos
 Todo projeto empreendido por uma empresa 
deve ter valor presente líquido (VPL) positivo para que 
o mesmo seja aceito pelos acionistas. Isto significa que 
um projeto deve ter taxa interna de retorno maior que 
o custo de capital. Dessa forma, todos os projetos que 
criam valor refletem diretamente no desempenho geral 
da empresa. Portanto, todas as decisões em novos inves-
timentos e também aprimoramento dos atuais contribui 
para a empresa cobrir o custo médio ponderado de 
capital e agregar valor para o acionista. 
 CAVALCANTE (2000:16) entende que:

“Todavia, a criação de valor para o acionista é uma 
batalha que se ganha no ‘varejo’. Os criadores de 
valor necessitam de criatividade para identificar, 
analisar e implementar projetos que criem/adicionem 
valor para acionistas. Projetos que ofereçam uma taxa 
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de retorno superior ao CMPC. Os administradores 
de valor também deverão aprimorar os projetos 
atuais em andamento, para que seu retorno seja o 
maior possível”.

 Portanto, fica evidente que o EVA® não é uma 
ferramenta que serve apenas para medir o resultado, 
pois é importante para subsidiar as decisões de inves-
timentos, de maneira que a empresa tenha a melhor 
estrutura de capital agregando valor ao capital investido, 
o que a levará a atingir seu principal objetivo que é criar 
riqueza. Para CAVALCANTE (2000a) uma empresa bem 
administrada deve ter sempre calculado e monitorado o 
seu valor. Os projetos novos e também os projetos atu-
ais deverão ser avaliados pelo seu impacto provocado 
no valor da empresa. A empresa deve aprovar os bons 
projetos que criam valor para os acionistas, elevando 
valor da empresa. Portanto, o retorno destes projetos 
deverá ser superior ao custo de capital.
 O EVA® não compreende uma ferramenta que 
dispensa os demais métodos de avaliação e tão pouco 
bate de frente com a contabilidade. É uma nova fer-
ramenta de avaliação de empresas e gestão financeira 
que vem para auxiliar o processo de gestão de empresas 
cujo objetivo principal é a criação de riqueza. Nesse 
sentido, BLATT (2000:11), afirma que “excelentes re-
sultados podem ser obtidos quando se utiliza o EVA® 
combinado a outros métodos de avaliação como o fluxo 
de caixa descontado”.

2.5. O EVA® promovendo 
mudança cultural

 O EVA® é uma metodologia de fácil compreensão 
podendo fazer parte da cultura das pessoas da organi-
zação. No entanto a eficiência do EVA® dependerá de 
como a ferramenta será utilizada para torná-la efetiva 
nas operações das atividades do dia-a-dia da empresa. 
Em entrevista a Revista FORTUNE o Presidente da Coca-
Cola ROBERTO GOIZUETA (1995:04) faz o seguinte 
pronunciamento: “Podemos influenciar positivamente 
o EVA da Coca-Cola em benefício de nossos acionistas, 
da companhia e de nós mesmos”. O EVA® transforma 
a cultura da empresa, uma vez que a visão econômica 
deixa o topo da organização e passa a fazer parte do 
dia-a-dia das pessoas. O grupo varejista New Clicks 
(Grupo varejista sul africano) adotou o EVA® desde 
1995, tendo implantado o bônus EVA®  
 Para EHRBAR (1999:69) o EVA® provocou a se-
guinte mudança na cultura dos funcionários:

“Funcionários de níveis mais baixos também se tor-
naram mais diligentes em alertar gerentes quanto a 
furtos que, como o assalto a caminhões de entrega, 
tornou-se um problema bastante sério na África do 
Sul. Assim as chamadas ‘auditorias de clima’ rea-
lizadas por consultores em recursos humanos têm 
verificado que a moral e a motivação é maior em 
todas as lojas”.

 Pesquisas da STERN STEWART & CO comprovam 

que o Bônus EVA® promove aumentos consideráveis 
no retorno do investimento da empresa. 
 Segundo BLATT (2000:19):

“Muitas empresas apostam na crença dos seus execu-
tivos nessa filosofia para melhorar os resultados. Um 
estudo da Stern Stewart & CO indica que o EVA® 
ligado a remuneração variável aumenta em quase 
10% o retorno dos acionistas no primeiro ano”.

 Pode ocorrer nas empresas, de gerentes atingirem 
suas metas e ficarem na posição de comodidade, não 
buscando melhores resultados de maneira a superar a 
meta planejada, temendo a imputação de uma meta 
ainda mais arrojada para o próximo ano. Isso é comum 
ocorrer no orçamento, como por exemplo: o gerente 
de uma unidade de negócio tem uma meta de gastar 
um determinado valor em materiais e conseguiram 
alcançar a sua meta com folga. No final do período 
procura retirar do almoxarifado da empresa o máximo 
de materiais para não fechar o ano com um desvio 
elevado no orçamento, além de começar o novo ano 
com boa quantidade de materiais. Utilizando o EVA® 
como medida de desempenho para remuneração 
variável os gerentes terão motivos, pois seu bônus é ili-
mitado. Quanto melhor o seu desempenho, maior será 
sua remuneração variável e dos demais empregados, e 
melhores serão os resultados da empresa. 

2.6 Taxa de Risco
do Negócio

 Uma empresa funciona em um ambiente de riscos, 
mesmo que o negócio esteja devidamente planejado e 
organizado: concorrência, dependência de fornecedo-
res, mercado financeiro, cenário político e econômico, 
os riscos propriamente do negócio. Todos esses fatores 
contribuem para a existência dos riscos que podem 
inviabilizar o negócio de uma empresa. Portanto, o risco 
é uma consideração importante que deve fazer parte 
de todas as decisões da empresa.
 Para Ehrbar (1999: IX) “os riscos da estrutura de 
capital devem ser distintos independentemente dos 
riscos de capital ou de negócio de uma empresa”.
 Kassai (2000:196) diz que:

“A taxa de risco de uma empresa pode ser entendida 
como a interação de diversas variáveis como, por 
exemplo, o risco operacional e o risco financeiro, o 
risco econômico e o risco político, o risco do setor e 
o risco do País. Uma sugestão para o leitor ávido em 
elaborar uma análise de risco das empresas brasileiras 
é partir dos trabalhos já realizados nos USA e fazer 
algumas adaptações”.

 Para Ross (1998:195) a taxa de desconto utiliza-
da para a avaliação de um projeto novo deve ser a 
taxa mínima de retorno esperada que o investimento 
deve oferecer para ser atraente. Essa taxa mínima é 
exigida com a denominação de custo de capital do 
investimento. 
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Foi explicado de forma sucinta como a taxa de risco 
compõe o custo de capital. Sabe-se que para calcular 
a taxa de risco é necessário levar em consideração as 
diversas variáveis dos vários tipos de riscos existentes. 
Isso exige um cálculo mais detalhado, o que foge ao 
objetivo desta pesquisa.

2.7 Custo Médio
Ponderado de Capital 
(CMPC ou WACC)

 Para calcular o EVA® tem-se de conhecer tanto o 
custo do capital próprio, como o custo de capital de 
terceiros. O CMPC é composto pela ponderação dos 
recursos que financiam as operações da organização, 
tanto próprio como de terceiros. No que se refere aos 
recursos próprios (patrimônio líquido) estão à luz do 

risco. O retorno esperado pelo investidor deve superar 
o risco do investimento.  Por isso, para que um inves-
timento possa ser aceito pela empresa, tem que cobrir 
o retorno mínimo esperado.
 Ross (1998: 262) evidencia a importância do 
WACC, quando diz que:

“Um dos conceitos mais importantes a serem desen-
volvidos é o do custo médio ponderado de capital 
(WACC). Este é o custo de capital da empresa como 
um todo, e pode ser interpretado como o retorno exi-
gido da empresa. Ao discutirmos o WACC, levamos 
em conta o fato de que uma empresa normalmente 
pode capitar recursos de várias formas, e que essas 
formas tem custos diferentes”.

 Ressalte-se que o CMPC é calculado levando 
em consideração as deduções relativas à economia 
gerada com o IR incidente em função das despesas 
financeiras. 
 Kassai (2000) demonstra a fórmula do CMPC:

CMPC = (% Capital de Terceiros x  Ki)+ (% Capital próprio X  Ke). 

ATIVO PASSIVO E PL

Ativo Operacional Líquido $ 9.000 Capital de Terceiros
Capital próprio 

$ 4.000
$ 5.000

TOTAL $ 9.000 TOTAL                                    $ 9.000

Tabela II: Situação de equilíbrio: Estrutura patrimonial

2.8 Lucro operacional (LO)
 Para calcular o EVA® é necessário apurar o lucro 
operacional, que sofre alguns ajustes, tais como: de-
duções de impostos sobre o resultado operacional e 
depreciação de equipamentos.
 Ehrbar (1999:104) faz a seguinte ponderação:

“A versão do lucro operacional utilizada no EVA® 
é o lucro operacional líquido após impostos, ou 
NOPAT. Ao contrário do lucro operacional calculado 
por muitas empresas, o NOPAT inclui deduções de 
impostos e depreciação de equipamento. Ambas 
são substituídas do NOPAT por constituírem custos 
genuínos que tem que ser gerenciados”.

 A diferença entre o lucro operacional e os cus-
tos de estrutura de capital (GEC), será o EVA®. Para 
Cavalcante (2000:40), “o nome do jogo é ter lucro 
operacional maior do que os gastos com a estrutura de 
capital (GEC)”.

3. Aplicação dos Conceitos
 O EVA® pode ser calculado retrospectivamente e 

prospectivamente. Segundo Cavalcante (2000:08) são 
necessários os seguintes passos para calcular o EVA®:
a) Com base em um resultado realizado:

Ajustar a estrutura patrimonial pelos ativos não 	
operacionais;
Calcular o lucro operacional depois dos impostos, 	
excluindo os eventos não recorrentes. 
Calcular o CMPC (Custo Médio Ponderado de Ca-	
pital);
Determinar o EVA® (Lucro Operacional menos o 	
CCT e o CCP).

b) Com base em um resultado projetado:
Calcular o ativo operacional líquido;	
Calcular o CMPC;	
Calcular o lucro Operacional projetado;	
Calcular o EVA®, subtraindo do Lucro Operacional 	
Projetado o Custo de Capital Total.

 Para calcular a situação de equilíbrio (EVA® igual 
a zero), basta calcular o Lucro Operacional desejado. 
A situação de equilíbrio pode ser conhecida multipli-
cando-se o CMPC pelo AOL (CMPC x AOL). No caso 
do exemplo citado o custo do capital próprio bruto 
é de 20 %, que é igual a $ 1.000, enquanto que o 
custo líquido de capital é de 14 % , o correspondente 
a $ 700. 
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 O AOL é de $ 9.000,00, sendo deste valor $ 
4.000,00 financiados por capitais de terceiros e $ 
5.000,00 por capital próprio. Nesse caso o valor de 
$ 9.000,00 pode ser visto de duas maneiras: o valor 
do AOL, ou o somatório do capital de terceiros de $ 
4.000,00, mais o capital próprio de $ 5.000,00.
 A análise da Tabela IV permite a seguinte observa-
ção: o retorno obtido na gestão dos ativos operacionais 
deverá ser, no mínimo igual ao somatório do custo do 
capital de terceiros mais o custo do capital próprio, para 
não se destruir valor.
 Pode-se interpretar ainda da seguinte forma: os 
administradores têm à sua disposição um AOL de $ 
9.000,00. No entanto, esses recursos não são disponi-
bilizados de graça. O AOL de $ 9.000,00 é financiado 
por capitais de terceiros e capitais próprios. Ambos tem 
custos. Por isso, o retorno obtido sobre o AOL deverá 
ser, no mínimo, igual ao custo médio ponderado de 
capitais (CMPC).
 Para entender ainda mais o exemplo, deve-se 

CMPC (bruto) = 4000 x 0,10 + 5000 x 0,20 = 0,0444 + 0,1111 = 0,1555

CMPC (líquido) = 4000 x 0,07 + 5000 x 0,14 = 0,0311 + 0,0778 = 0,1089

9000

9000

9000

9000

quantificar a estrutura apresentada:
CCT = 10 % a.a. (Bruto1 ou antes do Imposto de Ren-
da e Contribuição Social ) - Esta expressão é utilizada 
para informar que o custo não considerou o impacto 
tributário. Como o CCT bruto é de 10 % e a alíquota 
do IR é de 30 %, o CCT líquido é de 7% (10% - 0,30 
x 10%). Como o custo de capital próprio é de 20 % e 
a alíquota do IR é de 30 %, o CCP líquido é de 14 % 
(20 % - 0,30 x 20%).
CCP = 20 % a.a. (Bruto ou antes do Imposto de Renda 
e Contribuição Social )
 A alíquota de Imposto de Renda e Contribuição 
Social é definida em 30 %.
 Para Cavalcante (2000a), na análise, o que importa 
é o CCT e CCP líquidos do impacto tributário. No entan-
to, é interessante apresentar as taxas brutas e liquidas. 
Determinando o Custo médio Ponderado de Capital 
(CMPC ou WACC)
 O CMPC bruto é de 0,155. Bruto porque considera 
o custo bruto do CT e do CP.

 

O CMPC líquido é de: 0,1089, conforme demonstrado a seguir: 

 O CMPC líquido de 0,1089 é equivalente a 0,70 
x 0,1555. O que separa ambos é a alíquota do Imposto 
de Renda (IR) e Contribuição Social (CS).

 O CMPC é o indicador que baliza o retorno a ser 
obtido pela gestão sobre o ativo operacional líquido 
(AOL). Veja exemplo na tabela a seguir:

Lucro Operacional (1) $1.400

( –) Juros/ Custo de Capital de Terceiros -CCT (2)
( = ) Lucro líquido antes Imposto de Renda - IRe Contribuição Social - CS
( – ) Imposto de Renda (3)
( = ) Lucro Líquido após Imposto de Renda e Contribuição Social

($ 400)
$1.000
($300)
$ 700 

Tabela III: Demonstração do resultado do exercício (DRE)

DRE: Formado tradicional – Societário.
(1) 0,1555 x $9.000 =  $1.400,        (2) 0,10 x $ 4.000 = $ 400,        (3) 0,30 x $1.000  = $ 300.

No formato da DRE tradicional observa-se:
Lucro operacional antes do IR e CS;	
Os juros/despesas financeiras/CCT brutos;	
O lucro líquido antes do IR e CS de $ 1.000 que 	
representa 20 % de retorno sobre o capital próprio 
de $ 5.000;

 O lucro líquido antes do IR e CS de $ 700 que 
representa 14 % sobre o capital próprio de $ 5.000.
 Este formato tradicional de DRE não permite observar:

O lucro operacional depois do imposto de renda e 	

contribuição social;
Os juros / Despesas financeiras /CCT líquidos;	
O custo do capital próprio e	
O EVA®	

 O formato apresentado é o mais utilizado pelas 
empresas, haja vista que o lucro líquido de $ 700 re-
trata a situação de equilíbrio, apontando uma situação 
de retorno para o acionista de 14 % a.a., equivalente 
ao CCP de 14 % ao ano. Existem outros dois formatos 
alternativos de apresentação da DRE.
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Lucro Operacional  LO (1) $1.400

( - ) Imposto de Renda - IR e Contribuição Social – CS (2)
( = ) Lucro Operacional após IR/CS e antes dos juros 
( - ) Juros / Custo de Capital de Terceiros (3)
( = ) Lucro Líquido após IR e CS

($ 420)
$ 980

($280)
$ 700

Tabela IV: Demonstração de resultado - Formato alternativo 1

(1) 0,1555 x $9.000 = $1.400,
(2) 0,30 x $ 1.400 = $ 420,  
(3) Bruto = 0,10 x $ 4.000 = ($ 400. Recuperação do IR= 0,30 x $ 400 = $ 120 (juros líquidos =$280).

 Neste formato de apresentação o IR/CS é tratado 
diretamente contra o LO de $1.400, gerando uma 
economia tributária de $ 120. A diferença entre a pro-
visão para o pagamento de IR/CS de $ 420, menos a 
economia de $ 120 mostra uma provisão líquida de $ 
300. 
 Pode-se ainda distinguir que o gasto com a es-
trutura de capital é de $ 980 (0,1089 x $ 9.000). Esse 
custo é composto de $ 700 de capital próprio e $ 280 
de capitais de terceiros. Com isso, conclui-se a seguinte 
leitura da demonstração de resultado:
 O LO de $ 980 é o de equilíbrio. É o lucro opera-
cional que a empresa precisa obter para remunerar o 
CCT e CCP. O CCT líquido é de $ 280. O CCP após o IR 
/CS é de $ 700. Vale dizer então, que lucro operacional 
mínimo é aquele que consegue remunerar o capital de 
terceiros e o capital próprio.

 Portanto, a conta “0,1089 x $ 9.000= $ 980” tem 
as seguintes interpretações:

É o lucro operacional necessário para cobrir o custo 	
de capital de terceiros ($ 280) e o custo de capital 
próprio ($ 700);
É o somatório do custo do capital de terceiros ($280) 	
mais o custo do capital próprio ($ 700).

 No caso apresentado pode-se dizer que o lucro 
de $ 700 foi suficiente apenas para cobrir os custos de 
capitais, o que representa o ponto de equilíbrio equi-
valente ao retorno mínimo exigido pelos acionistas da 
empresa (CCP líquido de 14 % ou $ 700 / $ 5.000). 
Os administradores somente criarão valor se obtiverem 
uma taxa de retorno sobre o AOL superior ao CMPC 
(retorno sobre o AOL > CMPC).
 A seguir é apresentado outro formato alternativo 
para a DRE:

Vendas Brutas $ 10.000

( - )  Impostos
( = ) Venda Liquida
( -  ) Custos 
( = ) Lucro Bruto
( -  ) Despesas 
( + ) Receitas Financeiras (1)
( -  ) Despesas Financeiras (2) 
( = ) Lucro Operacional 
(  - ) Imposto Renda e CS
( = ) LO após IR e antes dos juros
( -  ) Juros / CCT
( = ) Lucro líquido após o IR/CS
( - ) Custo do capital próprio(3)
( = ) EVA®

($ 1.000)
$  9.000

($ 5.000)
$  4.000

($ 2.500)
$     100

($    200)
$  1.400

($    420)
$     980

($    280)
$     700

($    700)
$         0

Tabela V: Demonstração de resulta- Formato alternativo 2

(1) Receitas financeiras decorrentes da aplicação do caixa operacional;
(2) Despesas financeiras decorrentes de empréstimos conjunturais;  
(3) 0,14 x $ 5.000 = $ 700.

 A economia gerada no Imposto de Renda devido 
às despesas financeiras foi de $ 120. Este formato de 
DRE é um formato bastante completo, pois possibilita a 
evidenciação do custo de capital de terceiros (juros) e do 
custo do capital próprio. Se identificar o CCT, por que 
não identificar o custo de capital próprio também. No 
exemplo, o EVA® de zero reflete um RAOL de 10,89 % 
contra um CMPC de 10,89%. Essa formatação de DRE 
permite identificar que:

O lucro operacional evidencia uma linha de corte;	
Acima do lucro operacional de $ 980 encontram-	
se os gastos de operações (matéria-prima, salários, 

energia, propaganda, etc);
Abaixo do lucro operacional de $ 980 encontramos 	
os gastos com estrutura de capital: $ 280 pelo custo 
de capital de terceiros e $ 700 pelo custo de capital 
próprio.

 À medida que se mexe com a estrutura de capital 
o EVA® se modifica. Cavalcante (2000a:17) afirma que 
“as estratégias para criação de valor para o acionista 
poderão: mexer nos gastos de operação da empresa, 
onde podemos elevar receitas, cortar gastos, etc. ou 
mexer na estrutura de capital reduzindo os custos de 
estrutura de capital”.
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4. Considerações Finais
 Nesta pesquisa, verifica-se que os antecedentes e 
conceitos do EVA® são bastante difundidos por diversos 
autores em nível de Brasil. Algumas vezes o assunto 
é tratado com outro título, como por exemplo, valor 
residual, pelo fato do EVA® ser uma marca registrada 
da STERN STEWART & CO (empresa de consultoria 
americana). Constata-se ainda, que o EVA® é uma 
importante ferramenta para avaliação de empresas, 
subsidiando o processo de gestão, além de funcionar 
também como ferramenta para avaliar as unidades de 
negócios e medida de desempenho para remuneração 
variável, por meio de bônus EVA®.
 O EVA® mede o valor econômico adicionado, va-
lor residual ou lucro residual. Uma vez que considera o 
custo total de capital (próprio e terceiros).  Conhecendo-
se o valor adicionado em um determinado período pos-
sibilitando identificar se a empresa está maximizando 
ou destruindo valor para os acionistas.
  Pode-se confirmar ainda, que o EVA® é uma 
ferramenta que mede os resultados do passado, por 
isso a STERN STEWART & CO desenvolveu e paten-
teou uma outra marca: Maket Value Added - MVA® 
(valor de mercado adicionado), ferramenta que mede 
o valor da empresa a preço de mercado menos o valor 
de seus investimentos. Se o valor de mercado for maior 
que o valor da empresa significa que o capital investido 
foi bem administrado e adicionou valor, deixando os 
acionistas mais ricos. Se ocorrer o contrário, significa 
que a empresa destruiu valor. 
 E importante ressaltar que, para avaliar uma em-
presa, muitas são as dificuldades, pois os bens intangí-
veis representam uma boa parte do patrimônio destas, 
sobretudo as de alta tecnologia, que possuem os seus 
patrimônios sub avaliados, como se podem constatar 
nos altos valores praticados nas diversas operações de 
aquisições e fusões ocorridas, em função de não estar 
sendo contabilizado o valor das marcas, patentes e 
posição de mercado dessas empresas.  
 O EVA® é uma metodologia que veio para avaliar 
economicamente a empresa e auxiliar o processo de 
gestão de investimentos, e não para derrubar a contabili-
dade A principal função do EVA® é alinhar as estratégias 
ao objetivo da empresa que deve ser adicionar riqueza 
aos acionistas e auxiliar no processo de gestão de in-
vestimento, remuneração variável e fornecendo dados 
preciosos para a tomada de decisão dos investidores, 
gestores e demais interessados.
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Rotas de Persuasão na Propaganda 
Impressa de Produtos e Serviços:

um estudo comparativo
João Salvador1

Resumo
 O objetivo principal deste artigo é entender melhor como ocorre a persuasão dos consumidores de produtos 
e de serviços. Nesse intuito, foi desenvolvido um estudo comparativo entre anúncios impressos de equipamentos 
de informática e de serviços de bancos, para constatar se, nessas categorias de produtos e de serviços, são utiliza-
das formas de argumentação diferentes com base nas rotas de persuasão do consumidor. A metodologia utilizada 
foi a análise de conteúdo. Os dados foram coletados, examinados e classificados de acordo com as formas de 
argumentação central ou periférica, por meio de quatro variáveis: visual central, visual periférica, textual central 
e textual periférica. Os resultados obtidos  sinalizaram  para a existência de diferentes formas de argumentação 
nos anúncios dos produtos tangíveis e produtos intangíveis da amostra pesquisada.

 Palavras-chave: propaganda,  argumentação, persuasão, atitudes e envolvimento.

Introdução
 A persuasão é considerada como um dos principais instrumentos do composto promocional. Na propaganda, 
em particular, os esforços persuasivos dos comunicadores de marketing têm um papel fundamental na formação 
e mudança de atitudes dos consumidores.
 Este artigo pretende estimular  a reflexão sobre o uso  da argumentação em anúncios impressos de produtos e 
de serviços, com base nas rotas de persuasão. Para tanto, o estudo usará a teoria da probabilidade de elaboração 
sobre informações  –  Elaboration Likelihood Model (ELM) – proposta por Petty e Cacioppo (1981). De acordo 
com essa teoria, a persuasão ocorre por meio de dois caminhos mentais, denominados “rota central” e “rota 
periférica”, e reflete dois fatores fundamentais no processo de persuasão: os argumentos primários da mensagem 
e os argumentos  periféricos. 

1.  A Persuasão e a Mudança de Atitude
 

 A persuasão é um dos principais propósitos da propaganda e a sua importância aumenta à medida que a 
concorrência de mercado é ampliada e a finalidade da empresa é criar uma demanda seletiva. Dentre os três 
propósitos básicos da propaganda – lembrar, informar e persuadir –, a persuasão tem um papel proeminente em 
economias de mercado de livre concorrência (KOTLER; ARMSTRONG, 1999). 
 Por persuasão se entende o “[...] emprego de argumentos verdadeiros ou falsos com o propósito de conseguir 
que outros indivíduos adotem certas crenças, teorias ou linhas de conduta” (ANDRADE, 1978 apud KUNSCH, 
1989, p. 06).  Persuadir significa induzir alguém a crer ou aceitar alguma coisa, levando-a a ação.
Para Kotler (1992, p. 381), “a comunicação persuasiva acontece quando um emitente conscientemente desenvol-
ve sua mensagem no sentido de atingir um efeito calculado sobre a atitude e/ou no comportamento do público 
visado”.
 O estudo da persuasão deve estar necessariamente associado ao entendimento do papel das atitudes, pois 
são de tópicos inter-relacionados. Mais precisamente, o entendimento de um requer o entendimento do outro.
 As atitudes podem ser compreendidas como opiniões ou predisposições do consumidor que geram “cons-
truções hipotéticas” e como tal não podem ser vistas, ouvidas ou tocadas (SHIMP, 1997). Devido a essas carac-
terísticas, vários estudos foram desenvolvidos na tentativa de descrevê-las (PETTY; CACIOPPO, 1981). 

1 Professor da Faculdade Pio XII.
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 As atitudes são compostas por três componentes ou 
estágios mentais: cognitivo,  afetivo e conativo. O com-
ponente cognitivo ocorre quando o indivíduo adquire a 
consciência do produto e, em seguida, obtém informa-
ções e forma as suas opiniões acerca de como aquele 
produto pode satisfazer às suas necessidades de consu-
mo. Refere-se às crenças da pessoa que são formadas a 
partir do conhecimento e das idéias. No componente 
afetivo, as crenças são integradas e são desenvolvidos 
os sentimentos e avaliações sobre o produto. Com base 
nesses sentimentos e avaliações, gera-se a intenção ou 
não da compra, caracterizando-se o terceiro estágio 
denominado conativo. Esse componente representa a 
tendência consciente para uma ação.  Em termos de 
comportamento do consumidor, o componente conativo 
representa a intenção do consumidor de comprar um 
produto específico (SHIMP, 1997). 
 De forma implícita, ocorre uma progressão entre 
os três elementos: da cognição inicial para a afeição e 
daí para a ação. De acordo com essa abordagem, uma 
atitude é caracterizada ao se progredir do pensamento 
para o sentimento e em seguida para o comportamento.  
Assim, a atitude forma-se pelo encadeamento dos três 
componentes: cognitivo, afetivo e conativo.
 O’Keefe (1990) apontou três características relevan-
tes sobre atitudes: a) são aprendidas; b) são relativamen-
te duradouras; e c) influenciam o comportamento.

 I) As atitudes e o comportamento
 O principal propósito da persuasão é provocar 
uma mudança de atitudes e influenciar as intenções de 
compra. Quando o esforço de comunicação persuasiva 
é bem-sucedido, os consumidores tendem a criar atitu-
des favoráveis para a marca e o conseqüente desejo de 
compra na próxima vez que o produto for anunciado. 
Deve-se ter em mente que a meta dos comunicadores 
de marketing é mais do que melhorar as atitudes do 
consumidor com a marca. Os esforços de comunicação 
visam a encorajar de alguma forma a resposta de com-
portamento, ou seja, a compra do produto.
 Portanto, o papel da persuasão em marketing é 
formar ou alterar as atitudes dos consumidores, atuando 
sobre os componentes cognitivo, afetivo e conativo, 
e estimular a resposta de comportamento, ou seja, a 
compra do produto anunciado.
 Outro fato relevante a ser considerado é que a 
persuasão pode ser entendida sob o ponto de vista de 
perspectivas diferentes.

 II) Perspectivas de persuasão
 A persuasão pode ser classificada sob duas pers-
pectivas. A primeira, sob a perspectiva do persuasor, 
e a segunda sob a perspectiva do persuadido. Pela 
perspectiva do persuasor, o seu estudo contempla as 
técnicas ou ferramentas empregadas na persuasão, tais 
como: reciprocidade, autoridade, compromisso, prova 
social  e escassez (CIALDINI, 1988). Pela perspectiva do 
persuadido, busca-se identificar os fatores que levam 
uma pessoa a ser persuadida. 
 Nessa segunda perspectiva, quatro fatores são con-
siderados fundamentais no processo de persuasão. Dois 

desses fatores (os argumentos primários da mensagem e 
os argumentos periféricos) têm os veículos de persuasão 
sob o controle dos comunicadores de marketing. Os 
outros dois (envolvimento do receptor e posição inicial 
do receptor) se aplicam às características do persuadido 
(SHIMP, 1997). 
 Os “argumentos primários” da mensagem contêm as 
razões e os argumentos  para convencer os consumidores  
quanto aos atributos e benefícios da marca (PETTY et 
al., 1983). Esses argumentos podem ser apresentados 
literalmente e/ou por meio de imagens. Freqüentemente 
os anúncios utilizam imagens e não fatos, na tentativa de 
obter respostas emocionais, pois a emoção desempenha 
um papel essencial na determinação da escolha do con-
sumidor (SHIMP, 1997). 
 Os  “argumentos periféricos”  são  recursos persu-
asivos que atuam no contexto da mensagem em torno 
dos argumentos primários. Não apresentam os atributos 
e benefícios da marca, e sim visam criar uma atmosfera 
favorável no processo de persuasão. Esses recursos po-
dem ser o cenário, fundo musical, cores, gráficos, a fonte 
da mensagem, etc. (PETTY ; UNNAUA; STRATHMAN, 
1991). 
 O envolvimento do receptor é um fator determi-
nante para a extensão e a forma de persuasão. Pessoas 
com alto envolvimento são motivadas a processar os 
argumentos primários da mensagem, enquanto as pes-
soas não envolvidas tendem a prestar atenção mínima 
aos argumentos primários e talvez processem apenas 
os argumentos periféricos (PETTY; UNNAUA; STRATH-
MAN, 1991).   
 A posição inicial do receptor é  o fator resultante 
de idéias autogeradas produzidas pelas pessoas em 
resposta a estímulos persuasivos (PERLOF; BROCK, 
1980). As idéias autogeradas incluem as respostas cog-
nitivas e emocionais e são dirigidas aos argumentos e 
aos elementos de execução da mensagem, ou podem 
envolver reações emocionais e imagens relacionadas 
com o uso da marca anunciada.  Duas formas de res-
postas cognitivas são os argumentos de suporte e os 
contra-argumentos. Os argumentos de suporte ocor-
rem quando o receptor concorda com o argumento 
da mensagem. Os contra-argumentos são verificados 
quando o receptor “desafia” o conteúdo da mensagem, 
ao considerar, por exemplo, que existe exagero, ou 
que a mensagem é inverídica (MACINNIS; JAWORSKI, 
1989).
 Após a exposição de uma mensagem, que consiste 
dos argumentos primários  e dos argumentos periféri-
cos, são ativados mecanismos denominados rotas de 
persuasão.

2. Rotas de persuasão e
mudança de atitude

 Nas últimas décadas, variadas abordagens teóricas 
foram desenvolvidas na tentativa de explicar como as 
atitudes dos consumidores são formadas e mudadas.  
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Petty e Cacioppo (1983)  afirmam  que  muitos estudos 
empregados na psicologia social e do consumidor enfa-
tizam  as  rotas de persuasão para a mudança de atitude, 
embora apresentem diferentes formulações teóricas, 
terminologias, postulações e efeitos particulares.
 A seguir, serão abordados os dois mecanismos ou 
rotas pelos quais ocorre a persuasão: a rota central e a 
rota periférica. É bom lembrar que elas estão situadas 
em pontos extremos na linha de estratégias de per-
suasão. A combinação de características de ambas as 
rotas resulta nos mecanismos de persuasão em níveis 
intermediários que representam a maioria das situações 
de comunicações de marketing.  

2.1 - Rota central

 As mudanças de atitudes via rota central ocorrem 
como resultado de uma cuidadosa avaliação pessoal da-
quilo que é considerado como central para formação de 
atitude (PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). Com a 
ativação dessa rota, o consumidor concentra a sua atenção 
sobre os atributos e benefícios da marca anunciada, ou 
seja, sobre os argumentos primários da mensagem. Nessas 
condições, o consumidor é motivado a obter informações 
sobre o produto e vai reagir com respostas cognitivas ou 
emocionais, aceitando ou não os argumentos apresentados 
na mensagem. A qualidade dos argumentos das mensagens 
freqüentemente determina a extensão e a forma em que 
ocorre a persuasão.    
 Devido aos fatores que enfatizam, as atitudes in-
duzidas via rota central são tidas como relativamente 
duradouras e preditivas do comportamento. 
Existem várias possibilidades pelas quais pode ocorrer 
a persuasão, conforme a natureza emocional ou cog-
nitiva. Duas são descritas a seguir, com base no estudo 
de MacInnis e Jaworski (1989):
 a) A persuasão com base na emoção, na qual o 
consumidor altamente envolvido com uma mensagem 
tende a relacionar aspectos da mensagem com sua situ-
ação pessoal, gerando emoções positivas ou negativas.  
Assim, as reações emocionais positivas para a mensagem 
tendem a conduzir a uma atitude positiva em relação à 
marca, e as reações emocionais negativas tendem, por 
outro lado, a gerar o efeito inverso, isto é, uma atitude 
negativa. 
 b)  A persuasão com base na mensagem, que 
consiste no processo de formação de atitude via rota 
central resultante do processamento dos argumentos 
da mensagem. Nesse caso, espera-se que os consumi-
dores, suficientemente motivados para os argumentos, 
sejam levados a mudar a sua opinião acerca da marca 
anunciada ou as avaliações a respeito da importância 
dos atributos e benefícios da marca. 

2.2 - Rota periférica

 Um outro grupo de abordagens teóricas para a per-
suasão enfatiza a rota periférica. O que evidencia esse 
mecanismo de persuasão é a presença de elementos da 

mensagem  denominados periféricos aos argumentos 
primários. Nessas condições, o consumidor concentra a 
sua atenção no processamento desses argumentos peri-
féricos e não nos argumentos primários da mensagem.  
Esses “elementos” persuasivos podem ser: a fonte da 
mensagem, o fundo musical, cenários e gráficos,  cor, 
entre outros (PETTY; UNNAUA; STRATHMAN, 1991). 
Sob certas condições, tais elementos podem ter um 
papel até mais importante do que os argumentos pri-
mários da mensagem na determinação de resultados 
dos esforços de persuasão. 
 Segundo Petty, Unnaua e Strathman (1991), as 
mudanças de atitude via rota periférica ocorrem porque 
as idéias ou objetos estão associados a aspectos positivos 
ou negativos ou porque as pessoas fazem inferências 
com base no contexto da persuasão. Por exemplo, 
uma pessoa estaria propensa a aceitar um argumento 
da mensagem porque foi apresentado durante um 
agradável almoço ou porque a fonte é um expert.
 Os argumentos periféricos envolvem os elementos 
da mensagem que não estão relacionados com os aspec-
tos de venda principais da mensagem. Em um comercial 
de TV, por exemplo, a argumentação periférica pode 
incluir música de fundo, o cenário ou modelos atraen-
tes. Se pensarmos em uma apresentação de vendas, 
os argumentos periféricos podem estar presentes na 
aparência física do vendedor, em seu vestuário e no 
sotaque.  
 O consumidor, ao ser submetido às argumentações 
periféricas, pode ter idéias ou emoções em resposta aos 
argumentos. Essas respostas, denominadas de respostas 
cognitivas ou emocionais, podem produzir uma atitude 
em relação à propaganda em si ou à marca anunciada 
(MACKENZIE; LUTZ, 1989).
 Para Miniardi e outros (1992), a explicação de 
como ocorre o processo de formação de atitudes com 
a marca, por meio da rota periférica, apóia-se nas 
experiências realizadas por Ivan Pavlov que resultaram 
na clássica teoria do condicionamento. Por analogia, 
considera-se que o mesmo princípio ocorre com os 
consumidores ao processarem os argumentos periféricos 
em repetidas exposições do anúncio. Essa repetição 
pode provocar reações emocionais positivas ao induzir 
a uma associação positiva com a marca, levando os 
consumidores a uma percepção mais favorável a cada 
exposição.
 Devido aos fatores que enfatizam, as mudanças de 
atitude ocorridas através da rota periférica são consi-
deradas relativamente temporárias e não preditivas do 
comportamento. 
 É bom lembrar que as rotas central e periférica 
representam pontos extremos em um continuum de 
estratégias de persuasão e não podem ser propostas 
como únicos caminhos no processo persuasivo. Em 
muitos casos,  há uma combinação das rotas central e 
periférica operando simultaneamente  (PHAM, 1996).
Dentro da diversidade e complexidade dos esforços 
persuasivos e dos resultados em relação à mudança 
de atitudes, Lutz (1975) identificou três estratégias que 
os comunicadores de marketing utilizam para tentar 
mudar as atitudes do consumidor. Uma estratégia é 
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a tentativa de influenciar as crenças do consumidor 
em  relação à marca. Outra estratégia para a mudança 
de atitudes é influenciar as avaliações existentes. Isso 
significa conseguir que os consumidores façam uma 
reavaliação de um determinado resultado associado 
à propriedade de uma marca e em decorrência alte-
rem suas avaliações dos valores de resultado. Uma 
terceira estratégia é fazer com que os consumidores 
acrescentem um resultado totalmente novo na maneira 
como julgam as marcas dentro de uma categoria de 
produtos. 

3. O modelo de
probabilidade de elaboração

 Serão introduzidos aqui alguns conceitos básicos 
relativos ao modelo de probabilidade de elaboração 
(PETTY; CACIOPPO, 1981), pois essa abordagem au-
xilia no entendimento da diversidade e complexidade 
das práticas de persuasão. A  elaboração significa a  
atividade mental em resposta a uma mensagem, por 
exemplo, um anúncio. A elaboração da mensagem 
ocorre quando as pessoas pensam sobre o que ela está 
dizendo, avaliam os argumentos apresentados e, talvez, 
reajam emocionalmente às alegações. 
 Para a formulação do conceito de modelo de pro-
babilidade de elaboração, são tomados como base os 
três fatores que determinam a probabilidade de uma 
pessoa elaborar cognitivamente sobre uma mensagem, 
ou seja, a probabilidade de elaboração da mensagem: 
motivação, oportunidade e capacidade. 
 Para Petty e Cacioppo (1981), a “motivação” é alta 
quando a mensagem é importante para o receptor, isto 
é, quando se relaciona com seus objetivos e necessida-
des atuais. Os consumidores estarão mais motivados a 
processar a mensagem quanto mais estiverem envol-
vidos com o assunto a que se refere.  O objetivo de 
qualquer anunciante ou comunicador de marketing é 
aumentar a probabilidade de que os consumidores se-
jam motivados tanto para receber como para processar 
as informações apresentadas nas mensagens, pois, entre 
outros efeitos desejáveis, o aumento da motivação for-
talece as atitudes de marca e as intenções de compra. 
 Com o propósito de aumentar a motivação, os co-
municadores de marketing apelam para as necessidades 
hedonistas (apelos ao apetite, apelos sexuais);  usam 
perguntas retóricas, com apelos de medo ou fazendo 
apresentações dramáticas; iniciam uma mensagem 
com suspense ou surpresa; usam sugestões intensas ou 
importantes (ação, música alta, anúncios coloridos, cele-
bridades, fotos grandes); ou aumentam a complexidade 
do anúncio (fotos complexas; edições e cortes). Outras 
formas de incrementar a motivação incluem o uso do 
humor ou a apresentação de poucas informações, es-
timulando o consumidor a pensar sobre a marca. 
 A  “oportunidade” diz respeito a saber se é fisica-
mente possível  para uma pessoa processar a mensagem. 
As mensagens não terão eficácia se os consumidores não 
compreenderem as informações sobre a marca anuncia-

da. Aqui, o propósito do comunicador é fazer, por meio 
da repetição da mensagem, com que os consumidores 
codifiquem as informações e o façam da forma mais sim-
ples e mais rápida possível. Com as repetidas exposições, 
os consumidores têm mais oportunidade de codificar 
as informações importantes que o comunicador deseja 
transmitir.  A oportunidade de processar também pode 
ser incrementada com a redução do tempo de proces-
samento da informação. Nesse caso, o anunciante ou o 
comunicador de marketing faz uso de fotos e imagens 
buscando criar uma forma de processamento total da 
mensagem e não por partes.
 A “capacidade” está relacionada com a familiari-
dade da pessoa  em relação ao conteúdo da mensa-
gem e com a habilidade de compreendê-la. Em geral, 
as pessoas têm maior capacidade de processar novas 
informações quando estas se relacionam com alguma 
coisa familiar. Nesse fator, o desafio para o comunica-
dor de marketing é permitir que o consumidor acesse 
as estruturas de conhecimentos já existentes ou crie 
outras estruturas. Para isso, faz  uso de  moldura verbal, 
ou seja, as fotos nos anúncios são colocadas em um 
contexto de palavras e frases apropriado. Ou, ainda, 
criando estruturas de conhecimento para as informações 
que eles desejam que os consumidores tenham sobre 
a marca, pela facilitação do aprendizado a partir de 
um exemplar, isto é, um modelo de um determinado 
conceito ou idéia.
 De acordo com Petty e Cacioppo (1981),  em 
conjunto, os três fatores determinam a probabilidade 
de elaboração de um indivíduo para uma determinada 
mensagem. A probabilidade será baixa quando os três 
fatores forem fracos entre si e alta quando, em conjunto, 
os três fatores forem fortes entre si.
 O modelo de probabilidade de elaboração em 
geral determina o tipo de processo pelo qual as atitudes 
são formadas em relação à mensagem anunciada. Para 
uma probabilidade de elaboração alta, isto é, na pre-
sença de forte motivação, oportunidade e habilidade, 
o receptor focaliza, predominantemente ou exclusiva-
mente, os argumentos primários da mensagem, ou seja, 
os atributos e benefícios da marca, portanto, na presen-
ça de  probabilidade de elaboração  alta, a rota central 
de persuasão é particularmente mais efetiva. Situação 
inversa ocorre quando a probabilidade de elaboração é 
baixa. Nessa situação, o receptor focaliza os argumentos 
periféricos, como cenários, modelos, música de fundo, 
fonte da mensagem etc. e a  rota periférica tem mais 
efetividade (PETTY; CACIOPPO, 1983).
 Todavia, em muitas situações de mercado, a proba-
bilidade de elaboração é moderada, ocupando posições 
intermediárias no continuum entre alta e baixa probabi-
lidade, de acordo com a  intensidade do relacionamento 
entre os três fatores (PETTY; CACIOPPO, 1981). 
 Com base no modelo de probabilidade de elabora-
ção, o comunicador de marketing tem mais possibilidade 
de atingir resultados em termos de influenciar as atitudes  
e  escolha da marca, quando os consumidores estão mo-
tivados, capacitados e têm a oportunidade de processar a 
mensagem. Isso ocorre porque o aumento desses fatores 
vai resultar numa melhor elaboração da mensagem.  
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 De acordo com Petty e Cacioppo (1983), uma 
única abordagem teórica, no entanto, não fornece uma 
visão compreensiva e completa acerca da formação ou 
da mudança de atitude. Nem a rota central, nem a rota 
periférica podem contemplar sozinhas a diversidade 
de resultados observados em relação às mudanças de 
atitude. Constata-se que, em determinadas situações, 
as pessoas são ávidas perseguidoras e manipuladoras 
de informações; em outras, procuram evitar a atividade 
intelectual (BURNKRANT, 1976). 
 O conceito de envolvimento surge então como 
um importante moderador para o processamento dos 
inúmeros e variados tipos de informações da comuni-
cação persuasiva.

4. Envolvimento e
mudança de atitude

 A intensidade do envolvimento é medida a partir 
de três escalas: grau de importância atribuído pelo 
consumidor à decisão de compra, percepção do com-
prador de que perderá pouco ou muito na escolha da 
marca errada, e nível de reflexão prévia para a tomada 
de decisão (VAUGHN, 1986)
 O efeito persuasivo para a mudança de atitude 
encontra na teoria do envolvimento fortes indicativos 
de que a intensidade ou nível de envolvimento do 
consumidor afeta diretamente suas atitudes.  Petty e 
Cacioppo (1983) e Petty, Cacioppo e Goldman (1981) 
apontaram evidências de que a qualidade dos argumen-
tos da mensagem sob condições de alto envolvimento 
tem maior relevância pessoal e conseqüências do que 
em condições de baixo envolvimento. Rocha (1999) 
lembrou que, em situações de baixo envolvimento, 
com diferenças mínimas entre as marcas, a mensagem 
tenderia a atingir o estágio da consciência, sem inter-
ferência nas atitudes do indivíduo com o produto ou 
serviço, passando diretamente à ação.

 Outras pesquisas em psicologia social reforçam a visão 
de que diferentes variáveis afetam a persuasão em condi-
ções de alto e de baixo envolvimento. Petty e Cacioppo 
(1979) e Petty, Cacioppo e Goldman (1981) sugeriram que 
a qualidade dos argumentos contidos na mensagem têm 
um grande impacto na persuasão sob condições de alto 
envolvimento contrariamente às condições de baixo envol-
vimento. Por outro lado,  “recursos” periféricos, como um 
expert que anuncia a mensagem, têm  grande impacto na 
persuasão sob condições de baixo envolvimento (RHINE; 
SEVERANCE, 1970; CHAIKEN, 1980; PETTY; CACIOPPO; 
GOLDMAN, 1981). 
 São diversas as  possibilidades ou rotas pelas quais 
pode ocorrer a persuasão, de acordo com a forma utili-
zada para transmitir a mensagem, pelo modo de avaliar 
os argumentos,  pela concordância ou não por parte 
do público-alvo, bem como pela reação emocional 
ou racional com os recursos utilizados. Com base no 
modelo de probabilidade de elaboração (PETTY; CA-
CIOPPO, 1981) e na estrutura integradora de MacInnis, 
Moorman e Jaworski (1991), Shimp (1997) propõe uma 
teoria coordenada de persuasão, denominada modelo 
integrado de persuasão.

5. O modelo integrado
de persuasão

 De acordo com o esquema mostrado na Figura 
5, percebe-se que o modelo contempla as diversas 
possibilidades de respostas cognitivas e emocionais no 
processo de formação de atitudes. As respostas, por 
sua vez, estão condicionadas ao processamento dos 
argumentos primários da mensagem, retratados pela 
rota central, e pelo processamento dos argumentos 
periféricos, presentes na rota periférica.
 A intensidade de cada rota é determinada pela pre-
sença dos elementos que compõem o modelo de proba-
bilidade de elaboração, ou seja: motivação, capacidade e 
oportunidade  para a elaboração mental da  mensagem. 

Figura 1 : Modelo Integrado de Persuasão
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* Argumentos da mensagem
* “Recursos” periféricos

Fonte: Shimp, 1997
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 O modelo apresentado na Figura 1, mostra dois 
mecanismos por meio dos quais a persuasão ocorre:  
em cima, a rota central e, embaixo, a rota periférica. 
Há também uma rota dupla implícita, que resulta de 
um nível moderado de probabilidade de elaboração e 
combina características das rotas central e periférica. 
Conforme pode ser observado nesse modelo, o nível 
de motivação, capacidade e oportunidade do receptor 
vai determinar o nível de probabilidade de elaboração. 
Quando a probabilidade de elaboração for alta, o 
receptor vai concentrar-se predominantemente nos ar-
gumentos centrais da mensagem e não nos argumentos 
periféricos. Quando o consumidor encontra-se motiva-
do a adquirir informações sobre a marca, ele vai reagir 
aos argumentos com respostas cognitivas e emocionais 
predominantemente favoráveis ou desfavoráveis. Essas 
respostas irão determinar se a comunicação persuasiva 
influencia as atitudes e a direção dessa influência. 
 Quando os fatores motivação, oportunidade e ca-
pacidade estão em níveis baixos, ou seja, quando o con-
sumidor não está motivado a receber e compreender 
os argumentos centrais da mensagem, ele pode, ainda 
assim, receber as argumentações periféricas. Ao receber 
as argumentações periféricas, o consumidor pode ter 
idéias ou emoções em resposta aos argumentos. Essas 
respostas podem produzir uma atitude em relação ao 
anúncio em si ou à marca anunciada. 

6. Análise dos dados

 Foram coletados cento e quarenta e um anúncios 
impressos. Desse total, noventa e oito são anúncios de 
bancos e quarenta e três de equipamentos de informá-
tica. 
 A apuração dos resultados foi desenvolvida em 
cinco etapas: a primeira consistiu na contagem das 
alusões a imagens e textos, seguida de um detalhamento 
quanto aos aspectos visuais e textuais; na segunda etapa, 
verificou-se o quantitativo de vezes  em que aparece a 
predominância de cada mecanismo de persuasão: rota 
central e rota periférica; a terceira etapa  consistiu na 
verificação da composição dos anúncios, ou seja, dos 
“recursos” persuasivos utilizados nos anúncios, como 
pessoas, tipos de cenários e textos; a quarta etapa  
apresentou  a relação entre a teoria do envolvimento e 
o  uso das rotas de persuasão; finalmente, a quinta etapa 
apresentou a relação entre o modelo de probabilidade 
de elaboração versus rotas de persuasão. 
 Em cada etapa, os resultados foram acompanhados 
de uma análise. 
 Apresenta-se a seguir o Quadro 1 com as quanti-
dades de anúncios coletados por empresa e a Tabela 1 
contendo o resumo  de alusões em texto e imagem e 
também o uso das rotas de persuasão.

 Na amostra, os anúncios  de equipamentos de informática referem-se unicamente a hardware (processadores, 
monitores, teclados, no breaks e servidores), enquanto os anúncios de serviços de bancos retratam cartões de 
crédito, seguros, fundos, serviços pela internet e mensagens institucionais.

Empresa Número de anúncios
de serviços Empresa Nº de anúncios

de produtos
Banco Safra 2 IBM 12
Unibanco 18 Compac 4
Bank Of América Lib. 1 HP 8
Itaú 12 Semp Toshiba 3
ABN Amro Bank 3 Comp Lince 1
Credicard 6 Metron Comp 4
Banco Santander 3 Microsolft 2
Banco Real 5 Ômega 1
Banco do Brasil 10 Epson 1
HBSB 6 Helio Carbex 2
Caixa 1 Itautec 1
Bradesco 6 APC 2
Citibank 7 Dell 1
Banco Santos 5 Acer 1
Banco Sudameris 3
Bank Boston 3
Dinners Club 3
Chase 1
Banco Merc São Paulo 1
Max Blue Bank 2
Total 98 Total 43

Quadro 1:  Quantidade de anúncios por empresa – Produtos x Serviços

Fonte: Fichas de coleta dos dados
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Tabela 1: Resumo de alusões a texto e imagem e  uso das 
rotas de persuasão

Produtos

Quantidade %

Serviços

Quantidade %

Texto 42 51 75 47
Imagem 41 49 85 53
Total 83 100 160 100
     
Textual central 40 95 43 57
Textual periférico 2 5 32 43
Total Textual 42 100 75 100
     
Visual central 36 88 29 34
Visual periférico 5 12 56 66
Total visual 41 100 85 100
     
Rota central 40 93 43 44
Rota periférica 3 7 55 56
Total 43 100 98 100

Fonte: Fichas de coleta dos dados

6.1 – Texto versus Imagem

 Nesta  primeira etapa, foi levantada a quantidade 
de alusões a texto e a imagem nos produtos e nos servi-
ços, mediante o somatório do quantitativo de indicações 
das variáveis textual central e periférica, e visual central 
e periférica.
 Foi constatado que, nos anúncios de produtos, há 
uma leve predominância de alusões a textos, com 51%, 
e que, nos anúncios de serviço, prevalecem as alusões 
a imagens, com 53%.
 O passo seguinte consistiu em verificar a quanti-
dade de alusões a texto que apresentam os argumentos 
primários da mensagem (textual central) e de textos 
utilizados como argumentação periférica (textual pe-
riférico). Em seguida, foi verificada a quantidade de 
alusões a imagens retratando argumentos centrais (visual 
central) e imagens com argumentos periféricos (visual 
periférico). 

6.2 - Elementos textuais e
tipos de argumentação

a) Textos nos anúncios de produtos
 Nas indicações a texto nos anúncios de equipamen-

tos de informática, conforme pode ser observado 
na Tabela 1 (p. 50), uma quantidade significativa 
(95% dos anúncios) utiliza os argumentos primá-
rios da mensagem (textual central), nos quais são 
enfatizados os atributos e benefícios da marca 
anunciada. Em apenas 5% dos casos, os anúncios 
de produtos apresentam textos com  argumentação 
periférica (textual periférico).

b) Textos nos anúncios de serviços
 Em serviços financeiros, observa-se que  há uma leve 

predominância de uso dos textos para comunicar 
os argumentos centrais, com 57% de indicações de  
textual central. Em 43% dos anúncios de serviço, os 
textos aparecem predominantemente como argu-
mentos periféricos (textual periférico).

6.3 - Elementos visuais e tipos
de argumentação

a)  Imagens nos anúncios de produtos
 Nas alusões a imagens nos anúncios de produtos, 

constata-se que 88% utilizam predominantemente 
os elementos visuais para transmitir os argumentos 
primários da mensagem (visual central), enquanto 
em apenas 12% as imagens são utilizadas para 
apresentar argumentação periférica (visual perifé-
rico).

b) Imagens nos anúncios de serviços
 A Tabela 1 (p. 50) mostra que 66% das imagens 

de anúncios de serviços utilizam argumentos 
periféricos (visual periférico) e 34% enfatizam os 
argumentos centrais (visual central). 

 Com base nesses resultados e suportado pela teoria 
de Petty e Cacioppo (1981, 1983), é possível afirmar 
que as argumentações são diferentes nos anúncios dos 
equipamentos de informática e de serviços de ban-
cos na amostra pesquisada. Verifica-se que, para os 
equipamentos de informática, os textos e as imagens 
são utilizados predominantemente para transmitir os 
argumentos centrais, via rota central.   Por outro lado, 
nos anúncios de bancos, os textos apresentam uma leve 
predominância da argumentação central e as imagens 
são utilizadas predominantemente  para comunicar os 
argumentos periféricos, via rota periférica. 

6. 4 – Rota Central versus
Rota Periférica

 Observando-se o uso das rotas de persuasão, 
constata-se que, nos anúncios de equipamentos de 
informática, uma quantidade expressiva dos anúncios 
(93%) utiliza predominantemente a rota central, ou 
seja, enfatiza os argumentos centrais. Em apenas 7% 
dos produtos, prevalece o uso da rota periférica, ou 
seja, com ênfase nos argumentos periféricos. 
 Os anúncios de serviços financeiros, por sua vez, 
apresentam uma leve  predominância do uso da rota 
periférica, aparecendo os argumentos periféricos em 
56% dos casos. Todavia, em uma parcela significativa 
dos anúncios, ou seja, em 44%, prevalece o esforço 
persuasivo via rota central, isto é, com base nos argu-
mentos centrais. 
 De acordo com a teoria de Petty e Cacioppo (1983) 
sobre as diferentes rotas de persuasão, é possível afirmar 
que os anúncios de equipamentos de informática utili-
zam predominantemente a rota central, pois enfatizam 
a argumentação central no processo de persuasão. Por 
outro lado, nos anúncios dos serviços de bancos, pre-
valece o uso da rota periférica, ou seja, a ênfase está 
na argumentação periférica. 
 Consistente com a análise anterior acerca do uso 
de texto e imagem nos anúncios, esta etapa da análise 
também mostra que há diferenças nas formas de argu-
mentações nos anúncios de produtos e de serviços da 
amostra pesquisada.
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 A utilização predominante da rota central nos 
anúncios de produtos da amostra parece apoiar-se no 
fato de que a tangibilidade desses anúncios torna mais 
palpáveis os atributos e benefícios da marca anuncia-
da. Portanto, foram utilizados predominantemente os 
argumentos centrais no esforço de persuasão. Por outro 
lado, nos anúncios de serviço, aparentemente, o forte 
caráter intangível leva o anunciante a utilizar com mais 
freqüência os argumentos periféricos buscando atuar 
sobre o contexto da mensagem e assim criar atitudes 
favoráveis em relação à marca anunciada. Entretanto, 
parece ter havido um esforço de tangibilização dos 
atributos centrais dos serviços de bancos, como solidez, 
confiabilidade e segurança, quando se constata o uso 
expressivo da rota central em 44% dos anúncios. 
 Verifica-se que a tangibilidade dos equipamentos 
de informática aparentemente permite uma comu-
nicação mais concreta dos atributos e benefícios da 
marca, pois transmite aos consumidores uma percepção 
“palpável” do produto anunciado. Isso pode fazer  com 
que o consumidor, ao processar os argumentos, iden-
tifique mais facilmente as características mensuráveis 
do produto, tais como: durabilidade, eficiência, preço 
e versatilidade.
 Por outro lado, o caráter intangível dos serviços 
financeiros parece requerer dos anunciantes e criadores 
de propaganda um esforço no sentido de criar tangi-
bilidade, ou seja, de dar mensurabilidade aos serviços 
pelo uso freqüente da rota central como mecanismo de 
persuasão. 
 De acordo com Shimp (1997),  a realidade de 
mercado apresenta a similaridade da maioria das mar-
cas em uma categoria de produtos ou serviços. Diante 
disso, os consumidores geralmente não estão dispostos 
a dedicar um esforço mental para o processamento de 
mensagens que oferecem poucas informações novas. 
Assim, os anunciantes e criadores de propaganda pre-
cisam encontrar formas de entusiasmar  os consumi-
dores para que dediquem atenção às suas mensagens. 
Nesses casos, os argumentos periféricos tornam-se mais 
importantes, pois não importa apenas o que é transmi-
tido, mas como é dito. Isso significa que, na prática, os 
esforços de comunicações de marketing incluem uma 
combinação de argumentos centrais e  periféricos.

6.5 – Envolvimento e uso
das Rotas de Persuasão

 Nesta etapa do estudo, foram focalizados aspectos 
relativos ao nível de envolvimento dos consumidores 
e as diferentes formas de argumentação presentes nos 
anúncios. O objetivo foi verificar se, para níveis diferen-
tes de envolvimento, são utilizados mecanismos dife-
rentes de persuasão (PETTY; CACIOPPO; GOLDMAN, 
1981).
 Como pode ser observado na Tabela 1, uma parcela 
expressiva dos anúncios de equipamentos de informá-
tica utiliza predominantemente a rota central. Nesses 
casos, a argumentação central tende a ser processada 
por consumidores de alto envolvimento, cuja atenção 

está voltada para os argumentos centrais da mensagem. 
Nas situações em que os leitores desses anúncios apre-
sentam alto envolvimento, os resultados são consistentes 
com a teoria  de Petty e Cacioppo (1983), segundo a 
qual, sob condições de alto envolvimento, a atenção dos 
consumidores está focalizada nos argumentos centrais. 
Tomando como base o Grid FCB, verifica-se que os 
anunciantes e criadores de propaganda aparentemente 
utilizaram as estratégias de propaganda informativa e 
afetiva, que correspondem aos quadrantes “alto en-
volvimento x pensar” e “alto envolvimento x sentir”, 
respectivamente (VAUGHN, 1986). 
 Por outro lado, os anúncios de serviços apresentam 
uma leve predominância das argumentações periféricas. 
Nesses casos, os argumentos periféricos tendem a ser 
processados por consumidores de baixo envolvimen-
to. No Grid FCB, esses serviços estariam situados nos 
quadrantes “baixo envolvimento x pensar” e “baixo 
envolvimento x sentir”, com o uso de estratégias de 
propaganda habitual ou de satisfação. 
 Entretanto, observa-se, em vários anúncios da 
amostra, uma combinação dos processos central e 
periférico operando simultaneamente, pois, em situa-
ções de mercado, existe uma diversidade de níveis de 
envolvimento dos consumidores. 

6.6 - Probabilidade de elaboração e  
uso das rotas de persuasão

 De acordo com o modelo integrado de persuasão 
(SHIMP, 1997), a força de probabilidade de elaboração 
de uma pessoa vai determinar em geral o tipo de proces-
so pelo qual as atitudes em relação à marca anunciada 
serão formadas ou modificadas. Portanto,  é possível 
que, na presença de alta motivação, oportunidade e 
capacidade, os consumidores venham a processar os 
argumentos centrais. 
 Verifica-se, na Tabela 1, (p. 10) que os anúncios 
de equipamentos de informática utilizam predominan-
temente a argumentação central. Isso indica que os 
argumentos centrais contidos nesses anúncios tendem 
a ser processados por aqueles consumidores que apre-
sentam alta probabilidade de elaboração.
 Por outro lado, os anúncios de serviços financeiros 
mostram uma leve predominância da argumentação 
periférica.  Esses serviços também apresentam atributos 
centrais, como segurança, confiança e privacidade, po-
rém, nesses anúncios foram utilizados com freqüência 
os argumentos periféricos  atuando em conjunto com os 
argumentos centrais. Constata-se que, aparentemente, 
os esforços persuasivos foram direcionados também 
para os consumidores que apresentam menor proba-
bilidade de elaboração.
 Entretanto, o que se verifica na maioria dos anún-
cios coletados é a utilização da argumentação central e 
periférica, em especial nos anúncios de serviços. Apa-
rentemente,  os anunciantes e criadores de propaganda 
esperam obter assim uma resposta também daqueles 
consumidores que apresentam níveis intermediários de 
probabilidade de elaboração.   
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Conclusões

 A análise quanto ao uso das rotas de persuasão 
na amostra de anúncios extraída da Revista Exame, ao 
longo do ano de 2001, apresenta indicativos de que são 
utilizadas formas diferentes de argumentação para as 
categorias de produtos e de serviços pesquisadas neste 
estudo, com base nas rotas de persuasão da propaganda 
(PETTY  et al., 1980).
 O presente estudo mostra que os anúncios de 
produtos, no caso a categoria de equipamentos de in-
formática, utilizam predominantemente a rota central, 
ou seja, enfatizam os atributos e benefícios da marca 
por meio da argumentação central. Por outro lado, nos 
anúncios de serviços, na categoria de serviços finan-
ceiros, predomina o uso da rota periférica, isto é, com 
ênfase nos argumentos periféricos.
 O uso predominante da argumentação central, 
em texto e imagem nos anúncios de equipamentos de 
informática, parece indicar que, para essa categoria de 
produtos, na amostra selecionada, os atributos centrais 
são processados mais freqüentemente por meio de 
argumentos centrais em face de sua tangibilidade e 
mensurabilidade. 
 Nos serviços de bancos, constata-se a predomi-
nância da argumentação periférica em imagem, porém, 
nos textos, predomina a argumentação central. Para 
essa categoria de serviços, os resultados mostram que, 
aparentemente, a intangibilidade e heterogeneidade 
requerem o uso freqüente da argumentação periférica, 
nos anúncios da amostra.  Nota-se que os criadores de 
propaganda utilizaram conjuntamente a argumentação 
central e periférica no esforço de persuasão. 
 Não se trata de um estudo conclusivo, e sim de 
uma pesquisa exploratória. Contudo,  acredita-se que 
os resultados podem oferecer sinalizações úteis para 
embasamento de outras pesquisas sobre as formas de 
argumentação em anúncios de propaganda. É possível 
que a restrição de aplicabilidade dos resultados do 
estudo à amostra pesquisada possa estimular novos 
questionamentos, tais como: se a amostra contemplasse 
outras categorias de produtos e serviços, quais seriam 
as formas de argumentação predominantes para cada 
categoria? Como diferentes públicos-alvo podem im-
pactar nas formas de argumentação dos anúncios?
Espera-se também que os resultados desta pesquisa 
possam oferecer subsídios em tomadas de decisões 
gerenciais na formulação de estratégias de propaganda 
envolvendo  as categorias de produtos contempladas 
no estudo. Os resultados, embora não conclusivos, 
apresentam alguns sinalizadores sobre como são di-
recionados os esforços persuasivos em anúncios de 
propaganda impressa nas categorias de equipamentos 
de informática e serviços de bancos.
 Uma implicação gerencial deste estudo poderá es-
tar na escolha de formas de argumentação de anúncios, 
com base nas variáveis tangibilidade e mensurabilidade 
de produtos e de serviços.  O forte caráter tangível e 
mensurável dos equipamentos de informática (har-
dware) talvez requeira maior ênfase na argumentação 

central para comunicar os atributos centrais. Por outro 
lado, os serviços de bancos,  que apresentam menor 
tangibilidade e mensurabilidade, podem sugerir o uso 
mais freqüente da argumentação periférica atuando em 
conjunto com a argumentação central para transmitir os 
atributos centrais. Naturalmente, deverão ser levados 
em conta outros fatores na escolha da forma de argu-
mentação. Por exemplo:  o público-alvo dos anúncios 
e o período pesquisado, entre outros, poderão afetar 
os resultados.  
 As implicações do modelo de probabilidade de ela-
boração sobre informações, proposto por Petty e Cacio-
ppo (1981), também podem ser relevantes na decisão 
de gerentes de produtos.  O conhecimento prévio dos 
níveis de probabilidade de elaboração do público-alvo 
pode sinalizar para a melhor forma de argumentação, 
pois, de acordo com o modelo, os consumidores com 
alta probabilidade de elaboração tendem a prestar 
atenção aos argumentos centrais da mensagem. Por 
outro lado, os consumidores com baixa probabilidade 
de elaboração prestam atenção mínima aos argumentos 
centrais e talvez processem os argumentos periféricos.
 Portanto, a predominância da argumentação 
central para os equipamentos de informática e da 
argumentação periférica para os serviços financeiros 
parecem indicar que as peculiaridades que diferenciam 
produtos e serviços requerem estratégias diferenciadas 
nos esforços persuasivos para a formação e mudança 
de atitudes dos consumidores.
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O Confisco Face ao
Direito de Propriedade

Luiz Cláudio dos Santos1

Resumo
 Quais os critérios para aplicar o princípio constitucional tributário do não-confisco face ao direito à proprie-
dade? A ampliação da carga tributária restringe os direitos fundamentais? Neste caso, há Estado democrático de 
direito? É indubitável a relevância científica e social do tema, devido às inquietações jurídicas e sociais ante a 
enorme carga tributária no Brasil. Objetiva-se compreender o princípio do não-confisco, identificar a existência 
de critérios para aplicá-lo; analisar as conseqüências desta inexistência; analisá-los à luz dos princípios da pro-
porcionalidade e razoabilidade; verificar se o confisco fere o direito à propriedade e averiguar o posicionamento 
dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Abstract
 What are the criteria for applying the non-confiscation constitutional tributary principle in view of the fun-
damental right to property? The increase of the tax burden restricts the fundamental human rights? In that case, 
is there a democratic state? There can be no doubt that this theme is both scientifically and socially relevant due 
to the social and juridical restlessness in view of the enormous tax burden in Brazil. The aim of this article is to 
understand the non-confiscation principle, identify the existence of the criteria to apply it, analyze the conse-
quences of their non-existence, analyze them according to the proportion and reasonableness principles, find out 
if confiscation damages the right to property and investigate the Superior Courts´ position on this topic.

PALAVRAS-CHAVE: Confisco. Princípio do Não-Confisco. Mínimo Existencial. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípio da Razoabilidade.

Introdução
 Este trabalho propõe-se a atender ao seguinte questionamento: quais os critérios ou limites para a aplicação 
do princípio constitucional tributário do não-confisco em função do direito de propriedade constitucionalmente 
garantido?
 Deste modo, o presente artigo visa identificar critérios e limites para a aplicação do princípio constitucional 
tributário do não-confisco em relação ao direito de propriedade constitucionalmente garantido. Conseqüente-
mente, este estudo aponta para a necessidade da demarcação de limites para a ampliação da carga tributária 
sem configurar restrição à plenitude dos direitos patrimoniais.
 A razão da escolha do tema e sua inquestionável relevância, tanto técnico-científica quanto social, se prendem 
ao fato de se verificarem hodiernas inquietações geradas pelo tema tributação. Indubitavelmente, a apresentação 
do presente artigo se dá em meio a um crescente interesse e uma conseqüente indignação, não só nos círculos 
jurídicos, como em todo o seio da sociedade brasileira com relação à enorme carga tributária do país. 
 Devido a tal importância ou significância incontestável, é notório que as universidades já incluem em seus 
currículos a temática do Direito Tributário. No entanto, o recente despertar dos círculos empresariais, jurídicos 
e sociais em geral para o estudo do impacto dos tributos é, além de alentador, indiscutível, imprescindível e 
irreversível.
 Ademais, este artigo oferece contribuição e reforço aos esforços de quem crê que só pode haver democracia 
e Estado de Direito no Brasil quando o fisco age com a plena observância dos direitos humanos em sua concepção 
integral, ou seja, abarcando todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.
 O presente artigo tem os seguintes objetivos fundamentais e complementares: compreender o princípio 
constitucional do não-confisco; identificar a existência ou não de critérios para aplicação do princípio do não-
confisco; analisar as conseqüências da suposta inexistência de critérios para aplicação do princípio do não-confisco; 
verificar se o confisco fere o direito fundamental à propriedade; analisar os critérios de delimitação do confisco 
à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, por fim, verificar o posicionamento dos Tribunais 
Superiores do Brasil sobre os critérios de caracterização do confisco.

1 Professor da Faculdade Pio XII
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 Este estudo partiu de pesquisa com a utilização de 
metodologia teórico-dedutiva e pesquisa bibliográfica 
de obras pertinentes ao Direito Constitucional, Direito 
Tributário e Direito Civil, além de legislação genérica 
constante no ordenamento jurídico brasileiro.

1. O princípio 
Constitucional do

não-confisco
1.1 - Princípios e regras

 Na lição de Ruy Barbosa Nogueira (1999, p. 39), 
“princípios são o conjunto das proposições diretoras, 
características, às quais todo o desenvolvimento seguin-
te deve estar subordinado”.
 Para Alexy (2005, p. 01), princípios são o ponto de 
partida de algum argumento com base no qual alguma 
coisa é recomendada. Portanto, pelo fato de perten-
cerem ao universo do direito positivo, possuem algum 
grau de coerção e se dirigem a todos indistintamente.
 Assim, os direitos fundamentais têm caráter de 
princípios. Princípios e regras são espécies de normas 
de direitos fundamentais (Alexy, 2005). Assim, se os 
direitos fundamentais possuem caráter de princípio, os 
princípios e as regras constituem o “[…] marco de una 
teoria normativo-material de los derechos fundamen-
tales […]”2 ou a estrutura dos direitos fundamentais.
 Vale ressaltar ainda que, ao passo que os princípios 
têm elevado nível de generalidade, por sua vez, as regras 
possuem baixo nível de generalidade. Princípios e regras 
se distinguem também por critério de grau e qualidade 
(Alexy, 2005, p. 09):

Os princípios são “mandatos de optimización”, ou 
seja, “… són normas que ordenam que algo sea 
realizado en la mayor medida posible, dentro de 
las posibilidades jurídicas y reales existentes”. Já as 
regras são determinações já no âmbito do possível, 
jurídica e faticamente, ou seja, sendo válidas, 
podem ser cumpridas ou não. Enquanto as regras 
pertencem ao mundo do juridicamente existente 
e do peremptoriamente válido, os princípios estão 
no indefinido mundo do possível ou do concomi-
tantemente possível. No conflito entre regras, uma 
exclui/elimina a outra, por questão de invalidade. 
Na colisão entre princípios, um apenas afasta o outro 
no momento da resolução do embate, quando as 
possibilidades fáticas e jurídicas de um deles for 
maior do que as do outro.

1.2 A Proibição do Confisco

 Conti (1997, p. 104) declara que “o art. 150, IV, 
da Constituição veda a utilização de tributo com efeito 
de confisco. O tributo tem efeito de confisco quando é 

2 Marco de uma teoria normativo-material dos direitos fundamentais.
3 Em nenhum caso terá alcance confiscatório.

de tal forma oneroso ao contribuinte que importa em 
violação do seu direito de propriedade”.
 A constituição espanhola de 1978 já prevê que 
todos contribuirão segundo sua capacidade econô-
mica em um sistema tributário justo, inspirado nos 
princípios da igualdade e progressividade (TORRES, 
1999, P. 58), mas que “en ningún caso tendrá alcance 
confiscatorio”.3

 Torres (1999) ensina que, no Estado Patrimonial, 
admitia-se amplamente o confisco, que no Brasil e em 
Portugal incidiu sobre o patrimônio de judeus e terras 
da Igreja. Entretanto, no Estado de Direito, a proprie-
dade privada adquiriu o status de direito fundamental 
e a vedação de confisco passou a ser a regra. Inclusive, 
nas constituições em que não surge explicitamente, o 
princípio do não-confisco está inserido na norma que 
garante o direito de propriedade.

2 A Inexistência de Critérios 
para Aplicação do Princípio 

do Não-confisco
 A doutrina reconhece a dificuldade da exata de-
marcação do ponto a partir do qual um tributo se torna 
confiscatório. Alexandrino entende que “o conceito de 
confisco é impreciso. Não existe definição do limite a 
partir do qual se ultrapassa o que seria uma tributação 
pesada e passa-se a ter uma tributação confiscatória” 
(ALEXANDRINO, 2000, p. 59).
 Além disso, Harada (2001) também admite que a 
expressão empregada no art. 150, IV da Constituição 
é vaga e imprecisa. Segundo ele, não há um parâmetro 
legal para aferição do critério da razoabilidade da tribu-
tação. Portanto, o princípio da capacidade contributiva 
deve ser considerado na avaliação da confiscatoriedade 
de um determinado tributo. Inclusive, Carrazza (2004) 
afirma que o princípio da não-confiscatoriedade deriva 
do princípio da capacidade contributiva, pois as leis 
tributárias devem considerar a capacidade econômica 
dos contribuintes e não forçá-los a colaborar com o 
erário além de suas possibilidades.
 Entretanto, há dificuldade até mesmo em encontrar 
parâmetros legais ou constitucionais para se fixar o limite 
de tributação de cada contribuinte, resultando daí compli-
cações para se dimensionar a carga tributária compatível 
com a capacidade contributiva. Assim, como afirma Canto 
(2001, p. 290), não há uma “inconstitucionalidade defi-
nível e qualificável, que estivesse ao alcance do julgador 
determinar em cada situação concreta”.

 Conti (1997, p. 104) conclui que:
é muito difícil caracterizar precisamente quando um 
determinado tributo tem ou não efeito de confisco. 
Tanto doutrina quanto jurisprudência não fornecem 
uma solução satisfatória para esta questão, até pela 
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própria dificuldade de conceituação do que vem a 
ser confisco.

 O ilustre autor ainda afirma que:
Hector Villegas menciona que a Corte Suprema da 
Argentina tem sustentado que os tributos são con-
fiscatórios quando absorvem uma parte substancial 
da propriedade ou da renda. Acrescenta em seguida 
ser difícil a determinação concreta do que vem a ser 
“parte substancial”, devendo esta ser verificada em 
cada caso concreto, citando porém casos em que a 
Corte fixou em 33% como limite constitucional para 
certos tributos. A corte Suprema declarou inconsti-
tucional o imposto imobiliário que exceda 33% da 
renda calculada segundo o rendimento médio de 
uma correta e adequada exploração. Também decla-
rou inconstitucional o imposto sucessório que excede 
33% do valor dos bens recebidos pelo beneficiário 
(Curso..., p. 207). No mesmo sentido afirma Dino 
Jarach (Finanzas..., p. 326 e seguintes) e Giuliani 
Fonrouge (Derecho..., p. 342).

 Por sua vez, Machado (2001, p. 42) entende que:
Não obstante seja problemático o entendimento do 
que seja um tributo com efeito de confisco, certo é 
que o dispositivo constitucional pode ser invocado 
sempre que o contribuinte entender que o tributo, 
no caso, lhe está confiscando os bens.

Cabe ao Judiciário dizer quando um tributo é confiscató-
rio. A regra constitucional, no mínimo, deu ao Judiciário 
mais um instrumento de controle da voracidade fiscal 
do Governo, cuja utilidade certamente fica a depender 
da provocação dos interessados e da independência 
e coragem dos magistrados, especialmente dos que 
integram o Supremo Tribunal Federal.

 Logo, Bastos (2001, p. 36) declara que:
a doutrina reconhece a dificuldade da exata demar-
cação do ponto a partir do qual um tributo se torna 
confiscatório. A existência dessas áreas cinzentas não 
conduz, todavia, à diluição do próprio conceito; aliás, 
o fato de haver essas áreas limítrofes de difícil precisão 
é muito peculiar a todos os ramos do direito.

 Portanto, sempre que a tributação agregada retire 
a capacidade de o contribuinte se sustentar e de de-
senvolver ganhos para suas necessidades essenciais e 
ganhos superiores ao atendimento de tais necessidades 
para reinvestimento ou desenvolvimento, há confisco.

 Rosa Junior (1998, p. 329) defende a tese de que 
“o referido princípio deve ser entendido em termos 
relativos e não absolutos, examinando-se, em cada caso 
concreto, se a taxação estabelecida pelo tributo atenta 
ou não contra o direito de propriedade”.

3 As Consequências da 
Inexistência de Critérios

para Aplicação do Princípio 
do não-confisco

 Alexandrino (2000, p. 59) afirma que:

O problema é tanto mais difícil porquanto a Cons-
tituição admite a tributação exacerbada, sempre 
com finalidade extrafiscal, visando, por exemplo a 
desestimular o uso da propriedade que desatenda 
sua função social. São os casos do ITR (art. 153, 
§ 4o) e do IPTU (art. 156, § 1o, combinado c/ art. 
1822, § 4o, II).

 Harada (2001) diz que parte dos doutrinadores 
entende que há efeito de confisco sempre que a alí-
quota real do tributo for maior que a margem de lucro 
operacional do contribuinte. Já para Baleeiro (2001, p. 
289), “tributos confiscatórios são aqueles que absorvem 
todo o valor da propriedade, aniquilam a empresa ou 
impedem o exercício de uma atividade lícita e mo-
ral”.
 Assim, a vedação constitucional ao confisco não 
visa conceder à propriedade uma absoluta proteção 
contra a incidência de tributação, o que aboliria com-
pletamente o poder estatal de tributar, mas impedir 
que, através de tributos, o Estado elimine o patrimônio 
privado.
 Portanto, o confisco equivale à liquidação da pro-
priedade particular e à indevida incorporação desta ao 
erário, assim, os limites quantitativos da exação devem 
ser legalmente delimitados, e, na sua ausência, deve-se 
lançar mão da razoabilidade.
 É relevante notar que Harada (2001, p. 290) chega 
à conclusão de que “não existe um parâmetro legal para 
aferição do critério da razoabilidade da tributação”. Ele 
assevera a subjetividade do conceito, que é influencia-
do por diversas variáveis intervenientes, o que reforça 
a necessidade de uma imposição por parte do ente 
político em questão.

 Amaro (2005, p. 145) entende, entretanto, que:
Haverá hipóteses, por outro lado, em que uma tribu-
tação severa se justifica, por razões de política fiscal 
(como se dá com os tributos de fins extrafiscais).

O princípio da vedação de tributo confiscatório não 
é um preceito matemático; é um critério informador 
da atividade do legislador e é, além disso, preceito 
dirigido ao intérprete e ao julgador, que à vista das 
características da situação concreta, verificarão se 
um determinado tributo invade ou não o território 
do confisco.

 Machado (2001) afirma que cabe ao Judiciário 
definir quando um determinado tributo é confiscatório. 
Segundo ele, o princípio do não-confisco outorgou ao 
Judiciário mais um instrumento de controle da voraci-
dade fiscal do Estado.

 Esta mesma tese é compartilhada por Torres (1999, 
p. 58):

A vedação de tributo confiscatório, que erige o status 
negativus libertatis, se expressa em cláusula aberta ou 
conceito indeterminado. Inexiste possibilidade prévia 
de fixar os limites quantitativos para a cobrança, 
além dos quais se caracterizaria o confisco, cabendo 
ao critério prudente do juiz tal aferição, que deverá 
se pautar pela razoabilidade. A exceção deu-se na 
Argentina, onde a jurisprudência, em certa época, 
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fixou em 33% o limite máximo da incidência tributária 
não-confiscatória.

4.1 Direito fundamental
 Carl Schmitt (2005, p. 561) entende que há dois 
critérios formais de caracterização dos direitos funda-
mentais: primeiramente, “podem ser designados por 
direitos fundamentais todos os direitos ou garantias 
nomeados e especificados no instrumento constitucio-
nal”. Em segundo lugar, ele entende que “são aqueles 
direitos que receberam da Constituição um grau mais 
elevado de garantia ou de segurança; ou são imutáveis 
(unabänderliche) ou pelo menos de mudança dificul-
tada (erschwert), a saber, direitos unicamente alteráveis 
mediante lei de emenda à Constituição”.
 Ainda segundo a compreensão de Schmitt (2005), 
eles são essencialmente os direitos do homem livre 
perante o Estado, que detém um poder de intervenção 
a princípio limitado, mensurável e controlável. Há, 
portanto, uma conotação de direitos absolutos, que só 
serão relativizados excepcionalmente de acordo com 
critérios igualmente legais. Existe também uma inevitá-
vel vinculação da concepção de direitos fundamentais 
à liberdade e à dignidade humana, como valores his-
tóricos e filosóficos herdados dos ideais da Revolução 
Francesa.
 Assim, para Bonavides (2005, p. 562) “os direitos 
do homem ou da liberdade, se assim podemos exprimi-
los, eram ali ‘direitos naturais, inalienáveis e sagrados’, 
direitos tidos também por imprescritíveis, abraçando a 
liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 
opressão”.

4.2 Direito Fundamental
à Propriedade

 Segundo Torres (1991, p. 137), o Decreto francês 
de 21 de maio de 1821 já garantia a segurança dos 
bens patrimoniais contra possíveis infrações do “Sagrado 
Direito de Propriedade” a pretexto de necessidades do 
Estado. Houve uma resistência da doutrina durante todo 
o período do Estado Patrimonial, que já começava a 
reprovar tal prática e admitir como legítima a incidência 
fiscal sobre a propriedade desde que respeitados certos 
limites quantitativos. 

 Admite-se a progressividade do imposto, con-
tanto que não se mate a galinha dos ovos de ouro. 
Montesquieu dizia que nos impostos pessoais “la 
proportion injuste serait celle qui suivrait exacte-
mente la proportion des biens”. Locke proclamava 
a impossibilidade do imposto confiscatório, por ser a 
preservação da propriedade a finalidade do governo. 
Benjamin Constant afirmava, referindo-se ao imposto, 
que “se o Estado exigisse de cada um a totalidade 
de sua fortuna, a garantia seria ilusória, posto que 
já não teria aplicação. Realmente, cada indivíduo 
consente em sacrificar uma parte de sua liberdade 

para assegurar o resto; mas se a autoridade invade 
toda a sua liberdade, o sacrifício não terá finalidade”. 
Bastiat denunciava “a radical incompatibilidade en-
tre imposto excessivo e a liberdade. O máximo de 
tributação é escravidão (TORRES, 1991, p. 138).

 Por sua vez, a Constituição Federal assegura o direito 
fundamental à propriedade em dois de seus dispositivos: o 
art. 5o, XXII, inserido no Título II, dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, Capítulo I, dos Direitos e Deveres Indivi-
duais e Coletivos e o art. 170, II:

Art. 5o.

[...]

XXII – é garantido o direito de propriedade;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valori-
zação do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:

[...]

II - propriedade privada;

 Ademais, a Carta Magna também assevera que a re-
ferida propriedade não poderá ser retirada de ninguém 
sem a justa e prévia indenização. Isto é garantido até 
mesmo àquela propriedade que não cumpra sua função 
social, que poderá sofrer penalidades, com exceção do 
confisco. Conseqüentemente, o confisco implica na 
negação do direito fundamental à propriedade consti-
tucionalmente garantido.
 Para Nogueira (1999), os princípios jurídicos tribu-
tários fundamentais consistem em garantias e propor-
cionalidade para o cidadão contribuinte que limitam 
o poder tributário e o transformam em um direito de 
tributar.
 Moraes (2003) afirma que o poder delegado pelo 
povo ao Estado não é absoluto, mas limitado pelos di-
reitos e garantias individuais e coletivas, configurando-se 
em normas de competência negativa e de exigência de 
omissões aos poderes públicos.

 Na lição de Torres (1999, p. 58),

A relação entre o direito de propriedade e o direito 
tributário é dialética. A propriedade privada fornece o 
substrato por excelência para a tributação, já que esta 
significa sempre a intervenção estatal no patrimônio 
do contribuinte. Mas está protegida qualitativa e 
quantitativamente contra o tributo: não pode ser ob-
jeto de incidência fiscal discriminatória, vedada pela 
proibição de privilégio (art. 150, II); nem pode sofrer 
imposição exagerada que implique na sua extinção, 
em vista da proibição de confisco (art. 150, IV).

 A taxação extorsiva corresponde a uma verdadeira 
absorção, total ou parcial, da propriedade particular 
pelo Estado. Assim, as restrições aos plenos direitos 
patrimoniais, sujeitados à tributação, estendidas até im-
plicar na absorção da propriedade, desvirtuando-se ou 
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desnaturando-se, assim, o tributo em confisco. Portanto, 
o princípio do não confisco é uma limitação à progres-
sividade do sistema tributário, tendo o ideal de justiça 
como demarcador da fronteira entre a progressividade 
e a confiscatoriedade (ROSA JUNIOR, 1998).
 Medauar (2004) constata que as restrições adminis-
trativas consistem em limitações ao direito de proprieda-
de, que possuem a característica da confiscatoriedade, 
ou seja, acarretam a perda da propriedade e, portanto, 
implicam em direito de indenização ao proprietário 
lesado.
 Para Conti (1997), o tributo passa a ter efeito con-
fiscatório a partir do momento que é de tal maneira 
oneroso para o contribuinte, que implica em violação 
do seu direito de propriedade.

 No entendimento de Bastos (2001, p. 136),

A atividade tributária deve ater-se à captação de 
apenas parte da expressão econômica da operação 
tributária. Deve cifrar-se ao razoável, no sentido de 
não ser tão ínfima a ponto de tornar-se insignificante 
para a arrecadação do Estado, como também não 
pode exceder um determinado montante, a partir 
do qual estaria havendo uma apropriação que sa-
crificaria o próprio direito à propriedade.

 Assim, uma tributação pode ser considerada con-
fiscatória sob duas perspectivas: a primeira se apreciada 
exclusivamente a operação tributária e a segunda reside 
na relevância da cobrança da referida quantia ante a 
situação patrimonial do contribuinte.
 Além disso, vale ainda destacar que o eminente 
doutrinador Celso Bastos também defende a tese de que 
não se pode avaliar o confisco a partir de cada tributo, 
mas em relação à universalidade de todo sistema da 
carga tributária incidente sobre um único contribuinte. 
Assim sendo, ele assevera que:

 Se a soma dos diversos tributos incidentes re-
presenta carga que impeça o pagador de tributos de 
viver e se desenvolver, estar-se-á perante carga geral 
confiscatória, razão pela qual todo o sistema terá que 
ser revisto, mas principalmente aquele tributo que, 
quando criado, ultrapasse o limite da capacidade 
contributiva do cidadão (BASTOS, 2001, P. 137).

 Entretanto, há que se admitir certas exceções de 
utilização de tributos com finalidades extrafiscais. Um 
bom exemplo disto são as elevadas alíquotas em impos-
tos de importação ou mesmo de consumo empregadas 
quando não se querem importados ou consumidos 
certos produtos. Assim, valores de extrema relevância 
social ou econômica legitimam a cobrança de tributos 
com tais alíquotas. Porém, a inexistência desses motivos 
de interesse público acarreta no efeito confiscatório, que 
gera lesão ao constitucional direito de propriedade.
 Uma recente violação ao princípio constitucional 
do não-confisco foi o confisco da poupança durante o 
governo do ex-Presidente da República Fernando Collor 
de Mello:

O bloqueio da liquidez dos ativos financeiros na 

posse do presidente Fernando Collor de Mello, em 
março de 1990, representou uma clara violação do 
princípio do não-confisco. Tal forma de bloqueio 
da liquidez é semelhante a medidas adotadas em 
dezenas de eventos anteriores no século XX, em 
diferentes regiões.
A opção da equipe de Collor e Zélia pelo bloqueio se 
deu em meio ao quadro de ameaça de hiperinflação, 
em condições de sigilo, e foi discutida por um grupo 
de pessoas muito reduzido.
Anunciado em suas linhas gerais junto com o blo-
queio, no dia seguinte à posse do novo presidente, 
esse programa econômico geral foi ofuscado pelas 
medidas drásticas de retenção dos haveres finan-
ceiros. A expressão Plano Collor passou a referir-se 
apenas ao bloqueio, embora as demais medidas 
econômicas tenham influenciado muito mais profun-
damente o futuro do País (CARVALHO, 2006).

5 Os Critérios de 
Delimitação do Confisco
à luz dos Princípios da 
Proporcionalidade e 

Razoabilidade
 Para Pierre Muller (2005, p. 393), o princípio da 
proporcionalidade (Verhältnismässigkeit) é a regra fun-
damental a que devem obedecer tanto os que exercem 
quanto os que padecem o poder:

Conseqüentemente, há violação do princípio da 
proporcionalidade, com ocorrência de arbítrio, 
toda vez que os meios destinados a realizar um fim 
não são por si mesmos apropriados e ou quando a 
desproporção entre meios e fim é particularmente 
evidente, ou seja, manifesta.

 Alexandrino (2000) diz que a segurança do não 
confisco é semelhante a um princípio de razoabilidade 
da carga tributária. A vedação do confisco visa evitar 
a ultrapassagem dos graus de incidência toleráveis por 
uma determinada coletividade, em uma dada época e 
em contextos conjunturais peculiares.
 Deste modo, impede-se que o Estado, alegando 
necessidade de ampliação de receita, sufoque os em-
penhos produtivos da sociedade com cargas tributárias 
escorchantes, configurando, assim, uma inaceitável 
expropriação dos frutos do esforço da livre iniciativa. 
Portanto, uma vez que o tributo confiscatório não possui 
características de razoabilidade e justiça, sendo aplicado 
com moderação e equilíbrio, é atentatório ao princípio 
da capacidade contributiva.
 Carvalho Filho (2004) explica que “razoabilidade 
é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se 
situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos 
de valor que provocaram a conduta possam dispor-se 
de forma um pouco diversa”. Ele ainda afirma que a 
valoração deve situar-se dentro de standards ou padrões 
normais de aceitabilidade. Há que se basear a conduta 
estatal em um tríplice fundamento: adequação, pois o 
meio utilizado deve ser compatível com seu fim; exi-
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gibilidade ou necessidade da conduta para alcançar o 
fim público pelo meio menos oneroso ao cidadão, e 
proporcionalidade em sentido estrito, pois as vantagens 
a serem obtidas ultrapassam as desvantagens.
 Ademais, ele entende que o princípio de razoabi-
lidade se baseia nos princípios constitucionais da lega-
lidade e da finalidade. Em relação ao primeiro destes 
princípios, a razoabilidade deve controlar os aspectos 
relativos à licitude da medida adotada, verificando se 
foram respeitados os requisitos legais para a sua valida-
de. No que se refere ao segundo princípio, a falta de 
razoabilidade se configura quando a medida é tomada 
visando-se um interesse particular, violando-se assim 
também os princípios constitucionais da moralidade e 
da impessoalidade.
 Assim, ambos os princípios constituem instrumen-
tos de controle dos atos estatais abusivos de qualquer 
natureza, pois para Cretton (2004, p. 26), “confluem 
ambos, pois, rumo ao (super) princípio da ponderação 
de valores e bens jurídicos, fundante do próprio Estado 
de Direito Democrático contemporâneo (pluralista, 
cooperativo, publicamente razoável e tendente ao 
justo)”.
 Gordillo (2005) entende que as medidas adotadas 
podem ser ilegítimas, mesmo que não infrinjam uma 
norma expressa, se forem “irrazoáveis” por não respei-
tarem uma adequada proporção entre os meios que 
utilizam e o fim a que se propõem alcançar, ou seja, se 
forem desproporcionais ou excessivas em relação ao 
fim que se quer atingir.
 Moreira Neto (2005) ressalta o caráter teleológico 
das decisões da Administração Pública, que devem 
ser adequáveis, compatíveis e proporcionais para que 
satisfaçam a sua finalidade pública específica.
 Este entendimento é corroborado por Figueiredo 
(2005, p. 81), que afirma que a:

discricionariedade é a competência-dever de o ad-
ministrador, no caso concreto, após a interpretação, 
valorar, dentro de um critério de razoabilidade, e 
afastado de seus próprios standards ou ideologias, 
portanto, dentro do critério da razoabilidade geral, 
qual a melhor maneira de concretizar a utilidade 
pública postulada pela norma.

Além do mais, para Di Pietro (2005, p. 81),

se a decisão adotada pelo administrador é manifes-
tadamente inadequada para alcançar a finalidade 
legal, a Administração terá exorbitado dos limites 
da discricionariedade e o Poder Judiciário poderá 
corrigir a ilegalidade.

 Ainda segundo Celso Bandeira de Mello (2005, 
p. 81):

O princípio da razoabilidade, entre outras coisas, 
exige proporcionalidade entre os meios de que se 
utiliza a Administração e os fins que ela tem que 
alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida 
não pelos critérios pessoais do administrador, mas 
segundo padrões comuns da sociedade em que vive; 
e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, 

mas diante do caso concreto. Com efeito, embora 
a norma legal deixe um espaço livre para decisão 
administrativa, segundo critérios de oportunidade 
e conveniência, essa liberdade às vezes se reduz no 
caso concreto, onde os fatos podem apontar para o 
administrador a melhor solução.

 Vale também ressaltar a lição de Carvalho Filho 
(2004, p. 24-25):

O grande fundamento do princípio da proporcio-
nalidade é o excesso de poder, e o fim a que se 
destina é exatamente o de conter atos, decisões e 
condutas de agentes públicos que ultrapassem os 
limites adequados, com vistas ao objetivo colimado 
pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes 
representativos do Estado. Significa que o Poder 
Público, quando intervém nas atividades sob seu 
controle, deve atuar porque a situação reclama 
realmente a intervenção, e esta deve processar-se 
com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente 
ao fim a ser atingido.

 De acordo com Medauar (2006), a proporcionali-
dade é definida como coerência lógica das decisões e 
medidas administrativas, ao passo que por razoabilidade 
entende-se a amplitude ou intensidade aplicada nas 
medidas adotadas. Ela sugere ser melhor englobar na 
conotação do princípio da proporcionalidade o sentido 
de razoabilidade. O princípio da proporcionalidade 
implica em não cominar obrigações, restrições ou san-
ções em medida que ultrapasse àquela estritamente 
necessária à satisfação do interesse público, de acordo 
com critério de razoável adequação dos meios aos 
fins. Assim, objetiva-se alcançar decisões equilibradas e 
adequadas segundo a relação custo-benefício, inclusive 
o custo social de cada medida tomada.
 Ademais, a Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, 
que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, assim estabelece no art. 
2º e seu parágrafo único:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre 
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, morali-
dade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão 
observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a 
renúncia total ou parcial de poderes ou competên-
cias, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse pú-
blico, vedada a promoção pessoal de agentes ou 
autoridades;

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, 
decoro e boa-fé;

[...]

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição 
de obrigações, restrições e sanções em medida supe-
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rior àquelas estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito 
que determinarem a decisão;

VIII - observância das formalidades essenciais à 
garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propi-
ciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 
aos direitos dos administrados;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresen-
tação de alegações finais, à produção de provas e 
à interposição de recursos, nos processos de que 
possam resultar sanções e nas situações de litígio;

[...]

XIII - interpretação da norma administrativa da forma 
que melhor garanta o atendimento do fim público 
a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 
interpretação.

5.1 O Mínimo Existencial 
como Critério de Aferição 

da Razoabilidade e da 
Proporcionalidade da 

Tributação
 Avolio (2003), afirma que se deve realizar uma 
cautelosa ponderação para se decidir com base no 
princípio da proporcionalidade, para não se retirar o 
mínimo necessário a uma existência humana digna, 
esgotando-se a sua riqueza tributável.
 Barcellos enfatiza o tratamento constitucional da 
dignidade da pessoa humana e reconhece que a Cons-
tituição Federal ocupou-se das condições materiais de 
existência dos indivíduos, pressuposto de sua dignidade 
(BARCELLOS, 2002). Deste modo, se uma norma viola o 
princípio jurídico constitucional da dignidade humana, 
seu destino é a inconstitucionalidade (BARCELLOS, 
2002). Inclusive, ela concede uma nítida definição de 
mínimo existencial (BARCELLOS, 2002, p. 194):

[...] essas condições elementares necessárias à exis-
tência humana (mínimo existencial), sob pena de 
violação de sua dignidade que, além de fundamento 
e fim da ordem jurídica, é pressuposto da igualdade 
real de todos os homens e da própria democracia.

 Ademais, ela destaca ainda que o denominado 
mínimo existencial é composto pelas condições mate-
riais básicas para a existência, correspondendo a uma 
fração nuclear ou conteúdo mínimo da dignidade da 
pessoa humana (minimum core of economic and social 
rights4 ), que constitui o valor mais fundamental e é o 

princípio fundante da ordem jurídica e a finalidade 
principal do Estado (BARCELLOS, 2002). Portanto, a 
eficácia jurídica do princípio da dignidade da pessoa 
humana funciona como um limite derradeiro ou uma 
barreira de contenção apta a obstar ações políticas que 
o violem ou restrinjam.
 Torres (2002, p. 255) compreende o mínimo exis-
tencial como representando um conjunto de condições 
iniciais para o exercício da liberdade, que ele assim 
menciona:

Os direitos à alimentação, saúde e educação, embora 
não sejam originariamente fundamentais, adquirem 
o status daqueles no que concerne à parcela mínima 
sem a qual o homem não sobrevive.

 Ainda vale ressaltar a lição de Silva (2004, p. 715): 
“o tributo não deve subtrair mais do que uma parte 
razoável do patrimônio ou da renda do contribuinte”. 
Isto é confirmado pela tese de Torres (1999) de que a 
proibição de confisco consiste em imunidade tributária 
de uma parcela mínima necessária à sobrevivência da 
propriedade privada.
 Logo, o princípio da vedação ao confisco consiste 
em uma imunidade, na salvaguarda do mínimo vital 
necessário ao eficaz desenvolvimento da personalidade 
humana de maneira digna ou do prosseguimento dos 
empreendimentos empresariais que podem ser invia-
bilizados.
 Para Nogueira (1973, p. 302)

[...] a super tributação também é modalidade de 
confisco, que é uma ação, entre nós, proibida cons-
titucionalmente.
A super tributação, ou confisco tributário, ocorre 
quando o Estado retira da ação econômica, parcela 
de riqueza maior do que a riqueza produzida.
A tributação deve regular a concentração econômica, 
sem, contudo, exaurir sua capacidade auto-geratriz, 
por duas razões principais: primeiro, porque as 
classes economicamente pobres dependem das 
ricas para melhorar de situação e, assim, o Estado 
propiciará o deslocamento, para cima, do ponto de 
equilíbrio sócio-econômico, segundo, porque a per-
manência, na classe produtora, de parte da riqueza 
produzida, estimulará a própria capacidade geratriz, 
resultando, também, no mesmo progresso do centro 
sócio-econômico Estado.

 Para Machado (2001, p. 43), “o tributo deve ser um 
ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode 
pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. 
Por isto mesmo é que não pode ser confiscatório”.
 Para Rosa Junior (1998, p. 328) “a vedação do 
tributo confiscatório decorre de um outro princípio: o 
poder de tributar deve ser compatível com o de con-
servar, e não com o de destruir”.
 Leão (1999, p. 28) diz que “a capacidade con-
tributiva há de ser respeitada sempre, pois, caso 
contrário, a norma tributária transformar-se-ia em 
verdadeira autorização de confisco ou da tributação 

4 Núcleo mínimo de direitos econômicos e sociais.
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do mínimo existencial”.
 Carraza (2004, p. 90) afirma que o tributo não deve 
retirar do contribuinte o mínimo vital, pois:

os recursos econômicos indispensáveis à satisfação 
das necessidades básicas das pessoas (mínimo vital), 
garantidas pela Constituição, especialmente em seus 
arts. 6o e 7o (alimentação, vestuário, lazer, cultura, 
saúde, educação, transporte, etc), não podem ser 
alcançados pelos impostos. Tais recursos devem ser 
salvaguardados pela cuidadosa criação de situações 
de não-incidência ou mediante oportunas deduções, 
legislativamente autorizadas.

7 O Posicionamento dos 
Tribunais Superiores do Brasil 
sobre os Limites do Confisco

 Para Conti (1997, p. 105-106), a jurisprudência 
brasileira tem raras manifestações sobre a vedação 
de tributação com efeitos de confisco. Entretanto, há 
algumas que são dignas de registro:

O IPTU tem como fato gerador a propriedade, mas 
a base de cálculo é o valor venal do imóvel, segundo 
o CTN (arts. 32 e 33). Assim, a avaliação da pro-
priedade em valor real não pode servir de esteio ao 
seu lançamento, o que configuraria um verdadeiro 
confisco, conforme entendimento do art. 150, IV, 
da CF” (Ap. 573.496-9 – 10ª C. – J. 26.3.96, in RT 
733/230).

A vedação do confisco, muito embora seja de difícil 
conceituação no direito pátrio, face à ausência de 
definição objetiva que possibilite aplicá-lo concre-
tamente, deve ser estudada em consonância com 
o sistema-econômico vigente, observando-se a 
proteção da propriedade em sua função social. As 
alíquotas de 35%, 25% e 20% incidentes sobre a 
transmissão de ouro ou transmissão e resgate de título 
representativo de ouro, a transmissão de ações de 
companhias abertas e sobre os saques de caderneta 
de poupança exacerbam a capacidade contributiva 
do sujeito passivo tributário, inviabilizando, inclusive, 
as operações realizadas pelos contribuintes”. (Ac. 
Um. Da 2ª T. do TRF da 5ª R. – MAS 49.273-PB – J. 
20.6.95, in RDDT 2/200).

 O STF também suspendeu a execução e a aplica-
bilidade de dispositivo de lei federal que previa multa 
de 300% sobre o valor de mercadoria na hipótese de 
o contribuinte não haver emitido a nota fiscal relativa 
à venda. O STF considerou juridicamente relevante a 
tese de ofensa ao art. 150, IV da Carta da República 
Federativa do Brasil (ADIMC 1.075-DF, Re. Min. Celso 
de Mello, 17.06.98).
 Além disto, o STF, em importante julgado, declarou 

a inconstitucionalidade da lei que pretendia aumentar a 
alíquota da contribuição previdenciária dos servidores 
públicos ao exorbitante nível de até 25%. Neste mesmo 
julgado o STF confirmou a tese de que o caráter confisca-
tório de determinado tributo deve ser analisado levando-
se em consideração todo o sistema tributário, isto é, em 
relação à carga tributária total resultante dos tributos em 
conjunto, declarando que “o exame da questão do efeito 
confiscatório deve ser feito em função da totalidade do 
sistema tributário e não em função de cada tributo isola-
damente” (ADInMC 2.010-DF, Rel. Min. Celso de Mello, 
29.09.99). A ementa é a seguinte5:

A proibição constitucional do confisco em matéria 
tributária nada mais representa senão a interdição, 
pela Carta Política, de qualquer pretensão governa-
mental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, 
à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, 
do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, 
comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da car-
ga tributária, o exercício do direito a uma existência 
digna, ou a prática de atividade profissional lícita 
ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades 
vitais (educação, saúde e habitação, por exemplo). A 
identificação do efeito confiscatório deve ser feita em 
função da totalidade da carga tributária, mediante 
verificação da capacidade de que dispõe o contri-
buinte - considerado o montante de sua riqueza 
(renda e capital) - para suportar e sofrer a incidência 
de todos os tributos que ele deverá pagar, dentro de 
determinado período, à mesma pessoa política que 
os houver instituído (a União Federal, no caso), con-
dicionando-se, ainda, a aferição do grau de insupor-
tabilidade econômico-financeira, à observância, pelo 
legislador, de padrões de razoabilidade destinados a 
neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente 
praticados pelo Poder Público. Resulta configurado o 
caráter confiscatório de determinado tributo, sempre 
que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas 
incidências tributárias estabelecidas pela mesma en-
tidade estatal - afetar, substancialmente, de maneira 
irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do 
contribuinte. - O Poder Público, especialmente em 
sede de tributação (as contribuições de seguridade 
social revestem-se de caráter tributário), não pode 
agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-
se essencialmente condicionada pelo princípio da 
razoabilidade.

 Vale também ressaltar a seguinte ementa do Su-
premo Tribunal Federal6:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMEN-
TAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA 
PROGRESSIVA. 1. O acórdão recorrido está em 
consonância com o entendimento do Plenário 
deste Supremo Tribunal que, no julgamento da ADI 
2.010-MC, assentou que a instituição de alíquotas 
progressivas para a contribuição previdenciária dos 
servidores públicos ofende o princípio da vedação à 
utilização de qualquer tributo com efeito de confisco 
(art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento 

5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI-MC nº 2010. Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Celso de Mello. 30 set. 1999. Disponível em:  < http://www.
stf.gov.br >.  Acesso em 29 nov 2006.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Indeferimento de Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. RE-AgR nº 414915. Estado do Paraná e Maristela 
do Rocio Bonfim Nascimento e outro. Relatora:  Ministra Ellen Gracie. 21 mar. 2006. Disponível em:  < http://www.stf.gov.br >.  Acesso em 29 nov 
2006.
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estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo 
regimental improvido.
Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao recurso de agravo, nos termos do 
voto da Relatora. 2ª Turma, 21.03.2006. 

Considerações finais
 Isto posto, conclui-se que este é um tema ainda 
sem delimitações objetivas, permitindo inferir-se que a 
subjetividade tem possibilitado a tentativa de utilização 
do tributo com efeito de confisco, como aconteceu no 
caso da ADInMC 2.010-DF.
 O trabalho cumpriu seus objetivos fundamen-
tais. Esclareceu-se o princípio constitucional do não-
confisco. Constatou-se a inexistência de critérios legais 
para aplicação do princípio do não-confisco, com 
uma análise das suas conseqüências. Também foram 
analisados os critérios de delimitação do confisco à luz 
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
Além disto, demonstrou-se que o confisco fere o direito 
fundamental à propriedade. Por fim, investigou-se o 
posicionamento dos Tribunais Superiores do Brasil sobre 
os critérios de caracterização do confisco.
 Demonstrou-se que há base doutrinária repro-
vando a utilização de tributo com efeito confiscatório. 
Pois, a omissão legislativa na tentativa de normatizar 
o art. 150, inciso IV da Constituição Federal pode ser 
demasiadamente prejudicial ao direito fundamental à 
propriedade. Portanto, não pode vigorar o livre-arbítrio 
na utilização do poder de tributar, uma vez que, em um 
Estado Democrático de Direito, o argumento da injusti-
ça legal vigente não pode se contrapor ao cumprimento 
da lei.
 Conseqüentemente, este estudo aponta para a 
necessidade da demarcação de limites para a ampliação 
da carga tributária sem configurar restrição à plenitude 
dos direitos patrimoniais.
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Resumo

 Este estudo aborda o conhecimento acerca do tema ‘liderança’ junto aos alunos do curso de Administração 
da Faculdade Pio XII. A pesquisa averiguou o conhecimento sobre estilos de liderança e as características inerentes 
a cada um deles. Também analisou se, de acordo com o avanço nos Períodos e nos estudos de Administração, o 
conhecimento sobre liderança mostrava-se consolidado. No método estatístico por amostragem foram utilizados 
questionários aplicados a alunos de todos os Períodos. Os dados apresentados mostraram que os estudantes até 
o 4º Período aprendem as conceituações acerca do tema. Os alunos de 6° e 8° Períodos indicaram ter conhe-
cimento pleno do assunto. No entanto, a grande variação de respostas indica que não ocorre a consolidação 
das informações; assim, não é possível concluir que as características dos estilos de liderança são plenamente 
compreendidas e apreendidas com o aprofundamento dos estudos no curso de Administração.
Palavras-Chave: Liderança, Estilos de liderança, Características dos Líderes, Líder, Conhecimento

1. Introdução
 O tema “liderança” se reveste a cada dia de grande importância nas pesquisas sobre Administração, pois os 
líderes são tidos como aqueles que respondem pela eficácia de uma organização. O sucesso ou o fracasso foram 
associados à visão de liderança, à visão dos líderes.
 A este fator somam-se as mudanças ocorridas na sociedade e no mercado, o que condiciona as organizações 
a se adaptarem a um novo modelo de ação e comportamento. 
A sociedade não está mais pautada na divisão de classes, divisão do trabalho e no ambiente familiar machista. 
As transformações ocorridas com a entrada da mulher no mercado de trabalho e com a conseqüente redivisão 
de papéis sociais possibilitou uma visão diferenciada da forma de atuação do homem sobre o ambiente que o 
circunda. Foram fortalecidos os laços grupais, uma vez que as pessoas, cada dia mais, perdem a referência de 
família como grupo e tomam para si valores, crenças, regras dos demais grupos aos quais estão próximos e possuem 
contato diário. Com o fortalecimento dos grupos, as relações sociais tornaram-se a base da construção da cultura 
de liderança. Isto se dá porque a ligação entre os membros de um grupo se afirma no dia-a-dia e, no processo 
grupal, as atitudes, opiniões e formas de compreender o mundo tendem a convergir para a similaridade. Assim, 
os membros de uma organização, com a convivência e com a inserção diária na cultura da organização, ficam 
predispostos a aceitar as opiniões dos líderes aí encontrados e difundir assim a cultura organizacional.
Referente ao mercado, as mudanças ocorrem tanto na relação com fornecedor, quanto com os concorrentes e 
até mesmo no próprio mercado de trabalho. A sociedade atual não mais vivencia a era do emprego, mas sim do 
trabalho, da criatividade, da capacidade de relacionar-se, comunicar-se e gerar resultados por meio das pessoas. 
Do trabalhador é exigida uma visão ampliada, de planejar, executar e satisfazer o cliente e para tal, ele deve ser 
capaz de julgar e decidir a melhor maneira deste processo ocorrer. A concorrência e os avanços tecnológicos 
elevaram o padrão de exigência dos clientes e, com isto, exige-se, cada vez mais, profissionais capazes de antever 
as necessidades de mercado, de planejar e arriscar. 
 As organizações valorizam as pessoas que são capazes de se adaptar a esta nova sociedade e ao novo modelo 
de trabalho das organizações. E é neste cenário que surgem os líderes como motivadores para desencadear este 
processo de adaptação que possibilite identificar os problemas e propor as soluções com a preocupação de inserir 
e agradar a todos os envolvidos no processo.

 
 

* Alunos da Faculdade Pio XII

Revista_Sapiencia_8.indd   47 9/7/2009   09:59:02



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 8. - Junho/200948

 Quais são as características da liderança? Os alunos 
de Administração da Faculdade Pio XII conhecem e 
reconhecem essas características?
 São estas perguntas que o presente trabalho se propõe 
a responder e, para isto, será realizada uma pesquisa, por 
meio de questionários aplicados a amostras dos alunos de 
todos os Períodos do curso de Administração da Faculdade 
Pio XII a fim de identificar quais as características visuali-
zadas por estes estudantes em um líder.
 O curso de Administração foi implementado na 
instituição de ensino no ano de 1999, a graduação 
ocorre após o estudante completar oito semestres, o 
equivalente a quatro anos de estudos. O objetivo desta 
pesquisa é averiguar se, no decorrer da graduação em 
Administração da Faculdade Pio XII, os alunos incorrem 
no processo de aprendizagem e consolidação das carac-
terísticas essenciais a um líder e se essa percepção não 
se altera ao longo do tempo. No desenvolvimento da 
pesquisa, serão apresentadas as características e estilos 
de lideranças de alguns dos autores que compõem os 
programas de disciplinas da grade currícular do curso 
de Administração da Faculdade Pio XII. 

2. Revisão da Literatura 

     O conceito de liderança e a definição das características 
de um líder são objetos de estudo da Administração e foco 
de pesquisa de diversos autores. A origem desta aborda-
gem ainda não é concreta e, em alguns casos, remonta a 
Platão, na essência da formação de líderes políticos.
     Já no Século XX, os estudos sistematizados nesta 
área surgiram por volta de 1909 e foram aprofundados 
pelos pesquisadores da Teoria Comportamental. Nessa 
fase, acreditava-se que os líderes nasciam feitos e era 
imprescindível definir quais as características da eficácia 
dessa liderança.
     No pós-guerra, na abordagem comportamental, a 
tentativa foi de definir o líder eficaz, não pelo que ele é, 
mas sim pelo que ele faz. O líder seria aquele que realiza 
duas funções: uma relacionada com a tarefa (solução 
de problemas) e outra relacionada com a manutenção 

do grupo (função social) (GRUBBER, 2001, p.1).
     Faz-se necessário diferenciar os conceitos de poder e 
liderança. O poder pode ser visto como a possibilidade 
de decidir, de estar em posição privilegiada em relação 
a um determinado grupo. Na organização, “o poder é 
uma relação social, não uma posse unilateral” (SROUR 
apud FARIAS, 1999, p.3). E ainda, “as relações sociais, 
internas às organizações, articulam classes sociais e 
categorias sociais, e dizem respeito aos processos de 
produção econômica, política e simbólica” (SROUR 
apud FARIAS, 1999, p.3).
     Sendo assim, de acordo com Srour (apud FARIAS, 
1999, p.3), percebe-se o poder ligado às relações sociais 
pois é a partir dessa interação que ocorre a atuação em 
processos de controle, de articulação, de arbitragem e 
de deliberação. 
     Para fins de conceituação, serão utilizadas ainda 
definições complementares sobre liderança. Uma delas 
referenciada por Robbins (2001, p.371) como “processo 
de influência pelo qual os indivíduos, com suas ações, 
facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo 
a metas comuns ou compartilhadas”. 
     De acordo com Weil (2003, p.63), a definição de 
líder: “É todo o indivíduo que, graças à sua personalida-
de, dirige um grupo social, com participação espontânea 
dos seus membros”.
     A avaliação da definição e dos pressupostos de Weil 
permite considerar que um líder pode sê-lo por apre-
sentar uma personalidade adequada para lidar com a 
situação daquele momento, porém, as características do 
grupo e do meio organizacional é que vão determinar 
o tipo de líder desejado para a situação. Neste caso, o 
líder pode ser tanto um estímulo, quanto uma reação 
ao grupo, porém, em geral, torna-se os dois.
     Uma diferenciação importante a ser destacada é 
de chefia x liderança. Para Weil (2003, p.64), o chefe 
se contenta com tarefas; o líder consegue entusiasmo, 
interesse pelo trabalho e cooperação. Já Biscaia (2006) 
discorre que chefiar é fazer com que as pessoas façam 
o que é “preciso”, enquanto liderar é fazer com que as 
pessoas queiram fazer o que é preciso.  É também do 
mesmo autor, o quadro comparativo entre habilidades 
e ações de chefes e líderes. 

Fonte: Instituto MVC

Os Chefes empurram Os líderes puxam
Os Chefes comandam Os líderes comunicam
Os Chefes são mestres Os líderes são maestros
Os Chefes são comandantes Os líderes são treinadores
Os Chefes são os donos da voz mais alta Os líderes dos ouvidos mais acurados
O Chefe administra O líder inova
Os chefes são uma cópia O líder é um original
O Chefe mantém O líder desenvolve
O Chefe focaliza os sistemas e a estrutura O líder inspira confiança
O Chefe pergunta “como” e “quando” O líder pergunta “o quê” e “por quê?”
O Chefe convive melhor no “status-quo” O líder desafia, muda
O Chefe é um bom soldado O líder é ele mesmo
O Chefe faz a coisa corretamente O líder faz a coisa certa
O Chefe obtém resultados através - ou apesar - das pessoas O líder desenvolve pessoas e grupo
O Chefe quer segurança e estabilidade O líder quer desafios
O Chefe busca “status” de vida O líder privilegia qualidade
Os Chefes são obedientes Os líderes contestadores
Os Chefes são fazedores Os líderes criativos.
O Chefe veste a camisa da empresa Os líderes participam dos negócios da empresa
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 O enfoque das pesquisas sobre liderança aponta al-
gumas características identificáveis e comuns aos líderes. 
Na abordagem de Uris (1972, p. 32 a 34), o destaque 
é para as seguintes características: objetividade, saber 
compreender os outros, flexibilidade, capacidade de 
comunicação e emprego de autoridade.
 Já Chiavenato (2000, p. 91 e 92), define estilos de lide-
rança, sendo elas: a autocrática, a democrática e a liberal. 
 A autocrática é aquele em que o líder fixa diretri-
zes, determina providências para execução de tarefas, 
determina a tarefa que cada um deve executar e o líder 
é dominador e “pessoal” nos elogios e nas críticas ao 
trabalho de cada membro.
 A liderança democrática tem por base diretrizes 
debatidas e decididas pelo grupo e estimuladas pelo 
líder, o grupo esboça providências para atingir o ob-
jetivo e pede aconselhamento ao líder e este aponta 
alternativas a serem escolhidas pelo grupo, a divisão de 
tarefas fica a critério do grupo  e o líder procura ser um 
membro normal do grupo, é objetivo e limita-se a fatos 
nas críticas e elogios
 A liderança liberal permite liberdade total às de-
cisões grupais ou individuais, a participação do líder 
é limitada, somente fornecendo informações se for 
solicitado, a divisão das tarefas e a escolha dos colegas 
ficam a cargo do grupo, não há participação do líder, o 
líder não avalia o grupo, nem controla acontecimentos, 
apenas comenta as atividades, quando perguntado.
 Ainda cabe diferenciar líder e liderança, sendo o 
primeiro o indivíduo e a segunda, a função ou ativida-
de que o indivíduo executa (ROBBINS, 2001, p.371).  
A função de liderar possui semelhanças e diferenças 
com o gerenciamento. Gerenciar é propiciar ordem e 
consistência mediante a elaboração de planos formais, 
concepção de estruturas organizacionais rígidas e acom-
panhamento de resultados alcançados em comparação 
aos planejados. Já a liderança, apesar de necessitar 
gerenciar, ela está mais intimamente ligada à mudança. 
São os líderes que estabelecem a direção mediante a 
formulação de uma visão do futuro; posterior a isso, 
eles arregimentam as pessoas comunicando essa visão 
e inspirando a superação de barreiras.
 Antes de definirmos as características dos líderes, 
traçaremos os perfis psicológicos abordados pela Teo-
ria dos Estilos (WANDERLEY apud DA SILVA, 2006) e 
que permitirão agrupar as pessoas em estilos básicos 
que darão origem às características dos quatro estilos 

comportamentais tanto de líderes como de liderados.
 De acordo com a Teoria dos Estilos, esses perfis 
psicológicos podem ser agrupados em dois pares: do-
minante-condescendente e formal-informal. Seu padrão 
comportamental aproxima-se da seguinte definição: 
- Dominantes: assertivas, incisivas, rápidas, diretas, 
dispostas a correr mais riscos e se expor mais. 
- Condescendentes: ponderadas, indiretas, mas lentas 
e dispostas a correr menos riscos. 
- Formais: lógicas, racionais e mais centradas em si 
mesmas. 
- Informais: emocionais, mais voltadas para fora, para 
as outras pessoas. 
 Da combinação desses pares de caracterís-
ticas resultam quatro estilos comportamentais:  
  
Catalisador (dominante-informal) - também chamado 
de influenciador, expressivo, indutor e sociável; esse 
estilo possui a tendência de se mover em busca de 
alguma coisa e em determinada direção, é mais vol-
tado e atento para as outras pessoas e suas opiniões 
ou impactos que causam; sua principal necessidade é 
o reconhecimento. 
Apoiador (informal-condescendente) - também co-
nhecido por cordial, afável e estável; a tendência desse 
estilo é o de afastamento, agir para evitar algo; sua 
principal necessidade é a associação, pertencer e fazer 
parte do grupo. 
Analítico (formal-condescendente) - também denomi-
nado metódico, complacente e escrupuloso; possui a 
tendência de tomar decisões com os elementos que 
tem dentro de si, sem buscar apoio em outras pessoas; 
sua principal necessidade é a segurança. 
Controlador (dominante-formal) - também designado 
por dirigente, diretivo e realizador; tem como tendência 
principal a realização.
 De acordo com o estilo comportamental, o líder se 
destacará por sua tendência a interessar-se por pessoas 
ou por tarefas. E, seus liderados o seguirão caso os perfis 
comportamentais deles sejam compatíveis.
 Outra forma de caracterizar os estilos de liderança 
é a partir da utilização da Grade de Liderança, desenvol-
vida por Robert Blake e Jane Mouton (apud GIL, 2001, 
p. 224 apud HERSEY, BLANCHARD, 1986, p.112), 
que mede a preocupação do gerente com pessoas e 
produção. Os resultados são colocados em uma matriz 
de nove pontos com eixos vertical e horizontal. 

Grade de Liderança

Elevada consideração por pessoas e 
baixa orientação para tarefa

Elevada consideração por pessoas e 
elevada orientação para tarefa

Baixa consideração por pessoas e 
baixa orientação para tarefa

Baixa consideração por pessoas e 
elevada orientação para tarefa

O
rie

nt
aç

ão
 p

ar
a 

pe
ss

oa
s

Orientação para a tarefa

Fonte: Gestão de Pessoas, Antônio Carlos Gil 
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     A partir da análise dessa matriz, derivam os cinco 
estilos de liderança (Gil, 2001, p.224): 
Empobrecido (1.1): pouca preocupação com as pessoas 
e pouca preocupação com a produção. Esse estilo pode 
também ser chamado laissez-faire, pois o líder abdica 
seu papel de liderança;
Clube de Campo (1.9): muita preocupação com as 

pessoas e pouca preocupação com a produção;
Autoritário (9.1): muita preocupação com a produção 
e pouca preocupação com as pessoas;
Democrático (9.9): muita preocupação tanto com as 
pessoas quanto com a produção;
Meio-termo (5.5): preocupação média tanto com a 
produção quanto com as pessoas; 

 Os estilos de liderança são definidos ainda de 
outras formas por autores diferentes. No entanto, serão 
utilizados os estilos de liderança de Idalberto Chiave-
nato, por ser o seu livro a literatura base do curso de 
Administração da Faculdade Pio XII  e seu conhecimento 
ser repassado aos estudantes da instituição, que são o 
público-alvo desta análise. 
 Outro ponto de relevância é a utilização da referida 
literatura como complementar, mesmo quando não é a 
indicação de base em algum disciplina. Em pesquisa na 
grade curricular do curso de Administração da Faculda-
de Pio XII, constam a temática ‘liderança’ em disciplinas 
distintas no decorrer da graduação.
 Apesar de não haver uma disciplina específica para 
tratar da liderança, é um tema tido como transversal, 
ou seja, abordada em consonância com o foco de 
aprendizado do curso de aula. Essa temática pode ser 
encontrada no 1º Período na disciplina Teoria Geral 
da Administração I e no 2º Período na continuação 
da já citada disciplina que se denomina então Teoria 
Geral da Administração II – ambas possuem o livro de 
Idalberto Chiavenato como bibliografia base –; já no 3º 
Período, a liderança é tema transversal em Gestão de 
Recursos Humanos I e em Psicologia e Comportamen-
to Organizacional e, no Período seguinte, permanece 
como abordagem em Gestão de Recursos Humanos II 
e também em Cultura e Poder nas Organizações.
 Por fim, a liderança torna-se novamente tema 
transversal no último Período do curso, nas disciplinas 
Administração Estratégica e em Tópicos Emergentes IV 
que aborda a Aprendizagem Organizacional e Compe-
tências Gerenciais.

 A partir dessa análise temporal é possível constatar 
que o tema ‘liderança’ é recorrente ao longo da gradu-
ação, possuindo então oportunidades de consolidação 
do conhecimento com o curso das disciplinas. Também 
vale ressaltar que a literatura de Idalberto Chiavenato to-
mada como base desta pesquisa, também é encontrada 
na indicação bibliográfica das disciplinas que abordam 
o tema.

3. Metodologia de Pesquisa

 O estudo partiu da contabilização do número total 
de alunos matriculados no curso da Administração da 
Faculdade Pio XII. De um universo de 248 estudantes, 
foram entrevistados 75 do 1°, 2°, 4°, 6° e 8° Períodos 
uma vez que não há turmas de 3°, 5° e 7° Períodos neste 
semestre letivo.
 O questionário aplicado buscou compreender se 
os alunos de Administração têm conhecimento sobre os 
tipos de liderança – autocrática, democrática e liberal 
- e as características de cada umas delas definidas por 
Chiavenato (2000, p. 91 e 92). A partir da coleta de 
dados seria então possível verificar se o conhecimento 
sobre o tema alterava-se a partir da evolução na grade 
de estudos.
 A proposta deste estudo é a utilização do método 
estatístico com trabalho de amostragem, ou seja, seleção 
de unidades, elementos do total para verificar uma de-
terminada variável, neste caso, o conhecimento acerca 

Fonte: Gestão de Pessoas, Antônio Carlos Gil 

Estilos de Liderança

Clube de Campo
1.9

Democrático
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das características dos estilos de liderança.
 Para Fachin (2003, p.47), “a finalidade amostral 
é muito importante na pesquisa, permitindo custo 
menor, tempo reduzido para o levantamento de dados 
coletados, indagações mais minuciosas e dados mais 
fidedignos, por ser um trabalho mais simplificado que 
generalizado”.
 Este método tem como função primordial a repre-
sentação e a explicação sistemática das observações 
quantitativas numéricas relativas a fatores advindos da 
área de ciências sociais, como padrão cultural, compor-
tamental, condições ambientais, físicas, psicológicas, 
econômicas (FACHIN, 2003, p.46), e aqui se inclui a 
liderança.
 A aplicação da metodologia ocorreu por meio de 
questionário, que é um instrumento de pesquisa que 
permite ao pesquisador limitar-se às respostas escritas 
e preenchidas pelo próprio pesquisado.
 O questionário, de acordo com o dicionário de 
sociologia de Theodorson & Theodorson (apud FA-
CHIN 2003, p.147), é definido como um “modelo ou 
documento em que há uma série de questões, cujas 
respostas devem ser preenchidas pessoalmente pelos 
informantes”.
 Na elaboração do questionário foi realizada abor-
dagem direta, com perguntas e respostas pré-definidas, 
ou seja, questões fechadas.
 O objetivo é promover o conhecimento científico 
acerca do tema tendo em vista que a metodologia uti-
lizada permite o acolhimento metódico e sistemático 
dos fatos da realidade. A partir da coleta dos dados é 
possível a classificação, comparação, e análise, e assim, 
o pesquisador extrai do contexto social, ou do univer-
so, princípios e leis que estruturam um conhecimento 
rigorosamente válido e universal. Neste caso, permitirá 
conhecer o pensamento dos estudantes do curso de 
Administração da Faculdade Pio XII, no que tange às 
características dos líderes.

4. Análise dos Dados
 Referente aos alunos do 1° Período, foi possível apurar 
que 57,14 % já estudaram, leram ou têm algum conheci-
mento sobre os estilos de liderança autocrática e liberal. 
Já referente ao estilo democrático, 85,71% declararam 
ter conhecimento. No 2° Período, os percentuais foram 
de 28,57% para liderança autocrática, 42,86% liderança 
democrática e 57,14% relativo a conhecimento sobre 
liderança liberal. Ao realizarmos a análise dos dados do 
4° Período, percebemos uma considerável mudança nos 
índices: a liderança autocrática é conhecida por 87,5% 
dos estudantes, a democrática por 83,33% e a liberal por 
75%. Os percentuais continuam a apresentar elevações à 
medida que avançamos nos Períodos. Os dados apurados 
no 6° e no 8° Períodos apresentam pouca variação. No 
primeiro caso, o conhecimento sobre liderança autocrática 
e democrática é de 94,44% e a liberal alcança 100%. Já 
no 8° Período, 92,86% dos alunos declaram ter lido, estu-
dado ou ter algum conhecimento de liderança autocrática 

e 100% conhecem os estilos de liderança democrática e 
liberal.
 A partir desta avaliação, levanta-se a hipótese de 
que os conhecimentos acerca dos estilos de liderança 
são aprendidos até o 4° Período e, a partir de então, 
eles estariam consolidados. Para verificação, foi então 
questionado aos estudantes se eles conheciam as carac-
terísticas de cada estilo de liderança. Para cada tipo de 
liderança era possível optar por até quatro características 
pré-definidas.
 Para esta averiguação, o questionário apresentava 
três perguntas: Quais as principais características da 
liderança autocrática? Quais as principais características 
da liderança democrática? Quais as principais caracte-
rísticas da liderança liberal?
 Todos os questionamentos ofereciam as mesmas 
opções de resposta e os estudantes podiam marcar até 
quatro opções em cada pergunta. As características de 
liderança informadas nas perguntas são: líder determina 
tarefas e executores; líder fixa as diretrizes; as tarefas e os 
executores são definidos em comum acordo entre o líder e 
o grupo; o líder somente participa das decisões se o grupo 
solicitar ajuda; a divisão das tarefas e os executores ficam 
a cargo do grupo; líder aconselha o grupo na definição 
das diretrizes, ele aponta alternativas; líder é dominador; 
as críticas do líder aos membros do grupo são baseadas 
em fatos; os membros do grupo têm total liberdade para 
tomar decisões tanto de forma grupal como individual; 
líder faz elogios pessoais; o líder procura se portar como 
um membro do grupo, e o líder não avalia o grupo e 
apenas comenta as atividades se for questionado.
 Para Chiavenato (2000, p.91 e 92), as característi-
cas da liderança autocrática são: o líder fixa diretrizes, 
líder determina tarefas e executores, o líder é domina-
dor e faz elogios pessoais.
 Relativo à primeira característica (o líder fixa dire-
trizes), alunos de 1°, 2°, 6° e 8° Períodos apresentam 
índices semelhantes, respectivamente, 28,57%, 28,57%, 
33,33% e 21,43%. Já no 4° Período, há elevação para 
45,83%. Sobre a determinação de tarefas por parte 
do líder, novamente 1°, 2° e 8° Períodos apresentam 
percentuais similares: 71,43%, 71,43% e 64,29%. No 
entanto, 91,67% dos alunos do 4° Período e 94,44% 
dos estudantes de 6° Período marcaram a alternativa. Na 
característica o líder é dominador, percentuais próximos 
para o 1°, 4° e 8° Períodos: 85,71%, 83,33% e 85,71%. 
Já  referente ao 2° Período marcaram a alternativa 
apenas 57,14% dos alunos e 100% dos consultados no 
6° Período definiram como característica de liderança 
autocrática. A característica que menos foi relacionada 
a este estilo de liderança é a dos elogios pessoais e foi 
a que obteve maior variação percentual: 14,29%, zero, 
20,83%, 5,56% e 35,71 para 1°, 2°, 4°, 6° e 8° Períodos, 
respectivamente.
 A verificação das variações percentuais no gráfico 
1 mostra que não há uma consolidação do aprendizado 
sobre as características dos estilos de liderança, mesmo 
que os estudantes apontem ter conhecimento acerca do 
assunto. Algumas características relativas a outros estilos 
de liderança obtiveram maior percentual de marcação 
do que algumas definições da liderança autocrática. 
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 As características da liderança democrática, para 
Chiavenato (200, p.91 e 92), são: as tarefas e os exe-
cutores são definidos em comum acordo entre o líder 
e o grupo; líder aconselha o grupo na definição das 
diretrizes, ele aponta alternativas; as críticas do líder 
aos membros do grupo são baseadas em fatos e o líder 
procura se portar como um membro do grupo.
 O gráfico 2 representa a atribuição das caracte-
rísticas da liderança democrática de acordo com os 
Períodos. Sobre a definição de tarefas e executores 
em comum acordo, este foi o item que obteve maior 
percentual de marcação, com 57,14% no 1° Período, 
71,43% no 2° Período, no 4° Período foi de 87,5%, 
50% para o 6° Período e 57,14% no 8° Período. Acon-
selhamento do líder na definição de diretrizes obteve 
relativa variação: sendo do 1° ao 8° Período, em or-
dem, 57,14%, 28,57%, 33,33%, 61,11% e 42,86%. 
As críticas do líder terem como base os fatos foi a 

característica apontada por Chiavenato que obteve 
menor índice de reconhecimento, respectivamente 
na ordem crescente dos Períodos: zero, 28,57%, 
16,6%, 22,22% e 14,29%. Assim como a primeira ca-
racterística citada, o líder se portar como membro do 
grupo obteve alto reconhecimento se considerarmos 
que até quatro características poderiam ser marcadas 
simultaneamente, ainda na ordem crescente dos Pe-
ríodos, os percentuais foram os seguintes: 42,86%, 
57,14%, 75%, 53,33% e 71,43%.
 Assim como ocorreu com a análise do gráfico 
anterior, o gráfico 2 também retrata que a informação 
de que há conhecimento sobre o assunto não está de 
acordo com a fixação das características deste estilo de 
liderança. Também neste caso, algumas características 
não pertinentes à liderança democrática obtiveram 
maior percentual de marcação do que características 
que são referentes a este estilo.
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 A análise do gráfico 3 permitirá conhecer o nível 
de conhecimento sobre a liderança liberal. Para Chia-
venato, as características pertinentes a este estilo são: o 
líder somente participa das decisões se o grupo solicitar 
ajuda, a divisão das tarefas e os executores ficam a cargo 
do grupo, os membros do grupo têm total liberdade para 
tomar decisões tanto de forma grupal como individual, e 
o líder não avalia o grupo e apenas comenta as atitudes 
se for questionado. 
 O gráfico 3 é o que apresenta maior distribuição 
percentual entre as características. O líder somente par-
ticipa das decisões se o grupo solicitar ajuda obteve os 
maiores percentuais, respectivamente para 1°, 2°, 4°, 6° e 
8° Períodos: 57,14%, 57,14%, 41,67%, 50% e 21,43%. Já 
a característica da divisão das tarefas e os executores fica-
rem a cargo do grupo ficou com os seguintes percentuais, 
por ordem crescente de Períodos: 14,29%, 42,86%, 50% 
46,67% e 50%. O 1° e 6° Períodos obtiveram índices bem 

próximos na marcação da característica da liberdade total 
do grupo e dos indivíduos para a tomada de decisão: os 
percentuais foram, respectivamente, 28,57% e 29,17%. 
Já o 2°, 6° e 8° Períodos apresentaram os percentuais de 
57,14%, 61,11% e 50%. A última característica, relaciona-
da à avaliação do grupo não ser feita, registrou considerável 
variação percentual de acordo com o Período pesquisa-
do, em ordem crescente, foram 14,29%, 42,86%, 25%, 
39,89% e 28,57%.
 O estilo de liderança liberal foi aquele que apre-
sentou maior diversificação de respostas e maior de-
sencontro com referência às características definidas 
por Chiavenato. Apesar de 100% dos alunos de 6° e 
8° Períodos apontarem ter conhecimento sobre este 
estilo e, nos demais Períodos o índice ser acima de 
50%, a apuração das características pertinentes a ele 
não permitem considerar que este conhecimento está 
consolidado.

5. Considerações Finais
 Este trabalho tem por finalidade identificar o co-
nhecimento dos alunos de Administração da Faculdade 
Pio XII acerca do tema ‘liderança’, com ênfase na iden-
tificação das características dos estilos de liderança.
 Para tanto, foi utilizada como base do estudo a 
definição de estilos de liderança proposta por Chiave-
nato (2000, p.91 e 92), que são: liderança autocrática, 
democrática e liberal. Foram enumeradas as caracterís-
ticas de cada um dos estilos e averiguada a apreensão 
do conhecimento acerca  da definição dos estilos.
 A partir da análise dos dados pudemos constatar 
que, do primeiro ao quarto Período, ocorre a tomada 
de conhecimento acerca do tema, pois houve variação 
dos percentuais de respostas acerca de conhecer ou 
não cada estilo de liderança. Já os estudantes de 6° e 
8° Períodos afirmaram ter conhecimento dos estilos 
definidos por Chiavenato, com todos os percentuais 

ultrapassando 90%. Uma análise prévia permitiria supor 
que a consolidação do conhecimento ocorre a partir 
do 4° Período e anterior a isto aconteceria a captação 
e compreensão das informações.
 No entanto, ao analisarmos os dados coletados 
sobre cada estilo de liderança, identificamos que o 
conhecimento não está consolidado, existe grande 
variação nas respostas, fazendo com que se conclua 
que apesar de declararem ter algum conhecimento 
sobre os estilos de liderança autocrática, democrática e 
liberal, os alunos não apreenderam de forma uniforme 
as informações sobre suas características.
 Sendo assim, não é possível afirmar que o conhe-
cimento é homogêneo e que os conceitos de liderança 
se consolidam com o passar dos anos e com o aprofun-
damento dos estudos na grade curricular proposta pela 
Faculdade Pio XII.
 Apesar de ser um conceito que a cada dia ganha 
mais espaço em pesquisas na área da Administração e 
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de fazer parte do cotidiano acadêmico dos estudantes, 
ainda não é possível afirmar que o conhecimento acerca 
do assunto possui apreensão e que, ao graduar-se em 
Administração, este conceito poderá ser incorporado 
no dia-a-dia do administrador.
 Este estudo não buscou aprofundar-se nos motivos 
que permitem a alguns ter pleno conhecimento dos 
estilos de liderança e a outros, ainda existir indefinição 
sobre o tema. O objetivo central era averiguar se existia 
o conhecimento apreendido, o que ficou constatado 
não existir de forma homogênea, e a grande variação 
nas respostas ao longo dos Períodos também pressupõe 
que o conhecimento aprofundado sobre o tema não 
ocorre na mesma freqüência que o passar dos anos nos 
estudos de Administração.
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Resumo
 Existe uma desmotivação dos empregados sendo possível associá-la a liderança exercida pelo Gestor.
 As empresas têm realizado treinamentos motivacionais objetivando estimular seus empregados, sem haver 
uma análise prévia das verdadeiras necessidades individuais. 
 Este estudo contribui, com uma investigação detalhada, para o entendimento da influência da liderança na 
motivação dos empregados, observando e analisando um cenário real e desenvolvendo novas idéias a partir da 
rotina no ambiente organizacional. 
 Foi realizada uma pesquisa em uma empresa varejista do ramo do vestuário de Vitória, Estado do Espírito 
Santo, num universo de 17 empregados, para verificar o estágio de motivação de seus empregados e os métodos 
utilizados pelo gestor para incrementar esta motivação. 
 A pesquisa de campo foi descritiva e exploratória, com resultados qualitativos e quantitativos, tendo sido 
fundamentada através de pesquisa bibliográfica.
 Foi observado e analisado o comportamento e motivação desses empregados como resposta ao estilo de 
gestão exercida pelo líder, através das respostas a um questionário com respostas à perguntas fechadas de múltipla 
escolha, analisando sistematicamente o comportamento e atitude dos liderados diante de situações envolvendo 
o binômio profissional x ambiente de trabalho.
 Como resultado é possível ressaltar que uma liderança direta exerce influência predominante junto aos em-
pregados, devido ao convívio permanente inclusive nas rotinas de trabalho. Já o dirigente da empresa ausente na 
rotina, não tem a mesma proximidade e autoridade com os empregados.

1 Orientador
2 Aluna responsável pelo Artigo
3 Aluna responsável pelo Artigo
4 Administrador; coordenador de marketing; especialista em Gestão de Pessoas; professor de graduação da Faculdade UNICES.
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Abrastract
 Demotivation of the employees exists, being possi-
bly associated to the Leadership exerted by the Manager.  
 The companies have carried through motivacio-
nais training objectifying to stimulate its employees, 
without a previous analysis of true the individual ne-
cessities. This study contributes with a detailed inquiry 
for the agreement of the influence of the leadership 
in the motivation of the employees, observing and 
analyzing a real scene and developing new ideas 
from the routine in the organizational environment.  
 A research was held in a retail company of the 
branch of clothes of Vitória, Espíirito Santo State, 
in a universe of 17 employees to verify the stage 
of motivation of its employees and the methods 
used by the manager to develop this motivation.  
 The field research was descriptive and explor-
atory with qualitative and quantitative results, based 
through bibliographical references. It was observed 
and analyzed the behavior and motivation of these 
employees as reply to the style of management 
exerted for the leader, through the answers to a 
questionnaire with answers the closed questions of 
multiple choice, analyzing systematically the behavior 
and attitude of led ahead of situations surrounding 
the binomials professional x work envinronment.  
 As result is possible to stand out that a direct 
leadership exerts predominant influence on the 
employees, had to the permanent conviviality also 
in the work routines. Already the Controller of the 
company absent in the routine, does not have the 
same proximity and authority with the employees. 
 
Keywords: Motivation, Leadership, Management.

1  Introdução
        
 No momento atual é de fundamental importância 
que as empresas motivem seus funcionários para um 
constante crescimento. Algumas vezes é dado destaque 
para grandes empresas, mas é possível perceber que as 
pequenas e médias também têm seu espaço. Em uma 
cultura que tudo passa muito rápido, os funcionários 
precisam estar sempre atualizados e motivados.
 Assim, uma forma de motivação que surte muito 
efeito é o reconhecimento do serviço feito e a recom-
pensa pelo mesmo, sendo assim o líder precisa investir 
em diferenciais competitivos para manter-se no topo 
do mercado, conquistando e mantendo clientes para 
uma maior rentabilidade da empresa.
 Desta forma pretende-se obter uma visão segmen-
tada da liderança ampliando os conhecimentos, pro-
porcionando aos colaboradores um ambiente familiar 
no trabalho.
 Assim sendo procuramos investigar a liderança 
em seus aspectos como ferramenta de motivação e 

incentivo para o desenvolvimento dos colaboradores 
junto à organização.
 Utilizamos como ferramenta uma pesquisa entre 
os colaboradores, onde foi notável a influência da lide-
rança, foi identificado claramente que eles sentem falta 
da presença do líder no dia a dia, sendo considerado 
um fator motivacional.

2  Influência da Liderança 
na Motivação dos 

Funcionários
    
 Com o passar do tempo temos a possibilidade de 
observar cada vez mais a competição acirrada entre as 
empresas, sempre em busca de clientes, com isso obriga 
cada vez mais as empresas a  disputarem mercados para 
a captação de clientes.  
 Com a incessante busca pelo mercado as empre-
sas estão investindo muito na própria organização, as 
lideranças tem um papel essencial nesse investimento 
tornando-se um diferencial competitivo e uma ferra-
menta eficaz no planejamento junto à empresa e ge-
renciamento dos funcionários, com idéias inovadoras, 
incentivando e mantendo a equipe motivada.
 É necessário comparar com a teoria os mecanismos 
utilizados na prática para motivar os colaboradores no 
varejo.
 De acordo com Domingues (2008, p. 01)

A atuação do vendedor é exatamente igual à atuação 
do ator. Quanto mais profissional a sua representa-
ção, menor é a chance de eventuais falhas no aten-
dimento. Quando cada funcionário sabe exatamente 
a sua “fala”, o risco da improvisação, aquela situação 
em que o vendedor fica tentando descobrir onde 
está o produto que você solicitou, comprometendo 
a venda é zero. Para isso, é necessário que o vendedor 
esteja motivado e este papel é do líder.

 Diante do exposto acima podemos afirmar que 
a atuação do funcionário é um espelho do comando 
exercido pelo líder. 

2.1 Liderança

 A liderança é uma palavra presente no cotidiano 
das pessoas e principalmente nas organizações, sen-
do uma posição pleiteada por diversos profissionais. 
Comenta-se muito sobre este assunto, entretanto, uma 
seleta parte da população conhece a essência e conceito 
acerca da liderança e seus aspectos principais.
 Aprendemos com nossos ancestrais que a liderança 
é uma posição de comando perante a equipe que pro-
porciona poder, influenciando os subordinados com seu 
posicionamento hierárquico e com todas as prerrogati-
vas que a posição concede, entretanto os pensamentos 
e atitudes da liderança sofreram algumas mudanças nos 
tempos atuais, os conceitos de autoridade predominam 
sobre o poder na gestão moderna.
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 Segundo Motta (2001), conhecemos um líder atra-
vés dos seus liderados, sendo eles um reflexo, já que 
sua postura, atitudes e comando refletem diretamente 
em sua equipe e na motivação das pessoas.
 A equipe é um fator primordial para um líder, já 
que o mesmo observa-os como o meio para alcançar o 
sucesso, sendo essencial conhecê-la, conhecer as virtu-
des, suas fraquezas para que assim possa extrair o seu 
melhor, com o equilíbrio necessário para um ambiente 
agradável e propício ao desempenhar das atividades. 
Liderar uma equipe é mais do que simplesmente dar 
ordens, liderar é saber superar barreiras, vencer desafios 
mantendo o respeito e harmonia na equipe, adaptando 
e preparando para futuros desafios.
 Sendo assim (HUNTER, 2004, p.88) ressalta que 
“... a liderança requer muito amor. Os líderes devem 
escolher se desejam ou não dedicar-se àqueles que 
lideram”. 
 Sempre acreditando na transparência e confiança 
junto as pessoas, o líder tem um papel importante no 
sucesso da equipe.

2.2 Motivação 
 A motivação vem sendo um tema abordado em 
vários tipos de estudos devido a sua complexidade. 
Podemos constatar as transformações e mudanças 
no contexto da sociedade e da classe trabalhadora. 
Na relação entre líder x liderado à motivação é co-
relacionada às necessidades do ser humano no seu 
ambiente de trabalho, esse processo de motivação é 
necessário ser individual e contínuo, uma vez que a 
necessidade é satisfeita, novas necessidades surgirão, 
tais como prestígio social, possibilidade de crescimento 
e reconhecimento.
 Mas o que é motivação? Vamos destacar a defini-
ção do Minidicionário da Língua Portuguesa, segundo 
Silveira (2000):
 Motivação: s.f. Exposição de motivos ou causas; 
animação; entusiasmo.
 Vivemos em uma sociedade capitalista onde ape-
nas visamos à rentabilidade da empresa, para manter-se 
motivado é uma tarefa difícil, pois nas empresas e na 
vida profissional ocorrem mudanças diárias, sejam elas 
dadas pela postura da chefia, pelo clima organizacional, 
interação da equipe ou tournouver 5 de colaboradores, 
com todas essas mudanças é necessário inteligência 
emocional, perseverança e autocontrole das situações, 
tanto que podemos nos basear em Sasso.
 Na concepção de Sasso (p.01 2007) motivação é 
definida como:

“É um fator comportamental que pode ou não, ser 
um diferencial dos indivíduos e seus grupos. É fato 
que podemos estar momentaneamente empolga-
dos por qualquer coisa, mas no meio empresarial 
e profissional, a motivação tem relevância quando 
estruturada, criada de forma a ser vivenciada e esti-

mulada continuadamente. Por esta razão só acredito 
em motivação quando temos algo que a movimente 
(capacidade de transformar sonhos em planos, ati-
tude para conduzí-los e persistência para identificar 
as variáveis que farão diferenças).”

 É necessário destacar que passamos uma grande 
parte do nosso dia no ambiente de trabalho, sendo 
importante fazer com que esse período seja de prazer 
e satisfação, tanto o líder quanto os próprios liderados 
podem contribuir com essa harmonia.
 Com tal ação a empresa tem a possibilidade de 
conseguir reter grandes talentos que ela possui em 
seu quadro de colaboradores, pois a motivação é o 
ponto fundamental para permanecer na execução de 
determinada ação e cumprí-la com prazer e realização, 
obtendo qualidade e satisfação. Conforme Crisóstomo 
afirma abaixo.
 De acordo com Crisóstomo (p.01 2008) 

[...] “Um dos principais papéis do líder dentro das 
organizações é proporcionar cenários para satisfazer 
seus liderados, já que este é o caminho para aumen-
tar a motivação e os resultados e atingir o sucesso 
em todos os níveis”.

 OLIVEIRA (2008), ressalta que é percebível no âm-
bito profissional quando as pessoas se motivam pelo que 
executam em seu trabalho, nestes casos tendem a ter 
crescimento pessoal e conseqüentemente sobressaem 
devido a sua perseverança e dedicação, mesmo que 
seus colegas de trabalho tenham competências práticas 
e técnicas mais elevadas.
 Hunter (2006) aborda uma pesquisa que a Associa-
ção Nacional de Estabelecimentos de Ensino aplicou no 
ano de 1996 para estudantes que entravam no mercado 
de trabalho, segue abaixo os fatores apontados por 
ordem de sua importância.

5 A expressão tournouver significa rotatividade de pessoas. Exemplo: A empresa possui muito tour nouver, ou seja, a empresa tem grande giro de 
funcionários.

1) Gostar do que faz;

2) Usar suas habilidades e capacidades;

3) Crescer e desenvolver no campo pessoal;

4) Sentir que faz algo importante;

5) Receber bons benefícios;

6) Ser reconhecido pelo bom desempenho;

7) Trabalhar num local agradável;

8) Receber um salário generoso;

9) Trabalhar em situações orientadas para a equipe.
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 Com os resultados acima podemos destacar como 
sendo o principal elemento de realização para um in-
divíduo na organização o reconhecimento pessoal, ao 
qual é valorizada sua integridade, sendo perceptível que 
o reconhecimento salarial esta em oitavo item para pes-
soas que estão ingressando no mercado de trabalho.

6 A expressão Feedback significa um retorno indicando os pontos positivos e pontos a melhorar.

3. Resultados da pesquisa
 Foi aplicado um questionário envolvendo 09 
perguntas diretas inspirado no livro “O Monge e o 
Executivo”, conforme descrição abaixo:

 Esta etapa do artigo dividiu-se em duas partes, 
baseando-se na respostas do questionário conforme 
podemos verificar nos gráficos a seguir.

3.1 Reconhecimento
Profissional

 Na primeira parte foi analisado o reconhecimento 
profissional dos funcionários diante da liderança existente. 

 Conforme representação do gráfico acima é pos-
sível observar o nível de satisfação dos funcionários 
quanto ao reconhecimento profissional, assim como 
os Sasso afirma anteriormente.

3.2 Envolvimento do
Líder nas Rotinas

 Na segunda parte foi mensurado o envolvimento 
do líder nas rotinas de trabalho.

 Diante do exposto acima os funcionários sinaliza-
ram em “sempre, ocasionalmente ou nunca” quanto ao 
envolvimento do líder nas rotinas. Domingues também 
foi claro nesta afirmação nos capítulos anteriores.

3.3 Análise dos Dados
 No período de análise foi possível perceber com 
os funcionários, que o Diretor é uma pessoa ausente 
nas rotinas diárias, mas no nível gerencial foi constatado 
o acesso direto, o que possibilita um entrosamento e 
um envolvimento maior com a motivação e objetivos, 

1. Você se sente reconhecido pelo trabalho execu-
tado na empresa?

2. Você se sente motivado a executar suas atividade 
(funções, projetos) na empresa?

3. O líder estimula o seu comprometimento com a 
empresa?

4. O seu líder solicita a sua opinião sobre a impor-
tância da gentileza com os colegas de trabalho?

5. O líder permite retorno por meio de Feedback?  

6. O líder promove a igualdade de oportunidades 
nos processos de promoção?

7. No seu entender a atitude do gerente para com 
seus subordinados é o fator que mais influencia na 
produtividade deles?

8. Você recebe Feedback regularmente sobre os tra-
balhos desenvolvidos?

9. O líder avalia suas falhas e lhe concede novas 
oportunidades?
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podendo assim dar atenção individual e escutar os 
anseios dos colaboradores.
 Como possui uma gerência participativa 81% dos 
funcionários sentem-se reconhecidos, visto que partici-
pam diretamente da fixação de metas e da criação de 
mecanismos para alcançá-las.
 Isso foi possível ser definido, pois os funcionários 
criam suas próprias ferramentas com aprovação da 
gerência.
 No público analisado 70% afirma que o gestor 
direto sempre se envolve nas rotinas diárias, traduzindo 
na satisfação extrema dos funcionários, visto que se 
sentem  como uma grande família. Isto é importante, 
pois sentir-se em casa proporciona um ambiente de 
confiança e comprometimento.

4. Considerações Finais
 O objetivo proposto neste estudo foi identificar e 
pesquisar a influência do líder na motivação dos fun-
cionários no setor de varejo de roupas, sendo possível 
perceber que o líder é importante para transmitir segu-
rança, autoconfiança, criando estímulos que se baseiam 
desde a presença à autoridade exercida e acompanhada 
no andamento e supervisão das rotinas de trabalhos.
 Com o desenvolvimento e constantes mudanças 
em decorrência da incessante busca pela excelência no 
atendimento faz-se necessário uma dedicação do líder 
junto a seus liderados para que obtenha a satisfação 
dos mesmos, sendo assim é fundamental que o gestor 
e o colaborador adotem a mesma linguagem para que 
juntos possam alcançar o sucesso.
 Na pesquisa realizada no varejo foi fácil perceber 
que esse entrosamento de líder e liderado ocorre, visto 
que a satisfação dos funcionários tem percentual maior 
que 70%.

Referências
BUENO, Silveira. Minidicionário da Língua Portuguesa. 
___Ed. rev. e atual. __São Paulo: FTD, 2000.
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 
5º ed. São Paulo: Cortez, 2001.
CRISÓSTOMO, Israel. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/a_mo-
tivacao_como_ferramenta_de_crescimento/22535 > 
Acesso em 07 de Set. 2008
DOMINGUES, José A. Disponível em:
http://blog.ablac.com.br/2008/10/24/o-que-o-varejo-
pode-aprender-com-o-teatro Acesso em 25 de 
Out.2008. 
DUBRIN, Andrew J. Princípios de administração, 04 ed. 
Rio de Janeiro, editora LTC, 1998.
GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
4º ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar. Como fazer 
pesquisas qualitativas em Ciências Sociais. 6º ed. Rio 
de Janeiro /São Paulo. Record, 2002.
GUIA de Normalização de Documentos Científicos. 

Faculdade Salesiana de Vitória. Vitória, 2003.
HUNTER, James C. O Monge e o Executivo: Uma his-
tória sobre a essência da liderança, tradução de Maria 
da Conceição Fornos de Magalhães, Rio de Janeiro: 
Sextante, 2004.
__________ Como se tornar um líder servidor.  Os prin-
cípios de liderança de “O MONGE E O EXECUTIVO”, 
tradução de A.B. Pinheiro de Lemos, Rio de Janeiro: 
Sextante, 2006.
MEGALE, Januário. O príncipe: de Maquiavel, Ed. Ática, 
São Paulo, 1993.
MOTA, Paulo Roberto; Gestão Contemporânea: A 
Ciência e arte de ser dirigente, 12 ed, Rio de Janeiro: 
Record, 2001. 
QUICK, Thomas L. Como desenvolver equipes bem 
sucedidas, Rio de Janeiro, editora Campos, 1995.
OLIVEIRA, Aline L. Disponível em: <http:// www.admi-
nistradores.com.br/artigos/motivacao/22651>. Acesso 
em: 10 Set.2008.
RIZZINI, Irene; CASTRO, Mônica R; SARTOR, Carla 
Daniel. Pesquisando Guia de Metodologia de pesquisa 
para programas sociais. Editora Universitária, Santa 
Úrsula. Rio de Janeiro, 1999.
SASSO, Sérgio Dal Disponível em <http://www.admi-
nistradores.com.br/artigos/motivacao_visao_empresa-
rial_objetividade_e_resultados/1371> Acesso em: 15 
de Ago.2008, as 17h00min.
Disponível em: < http://translate.google.com/
translate_t#> Acesso em: 22 de Out. 2008.
VERGARA, Sylvia C. Projetos e Relatórios de Pesquisa 
em Administração,5ª ed, editora Atlas: São Paulo, 
2004.
WIESEL, Gilberto. Disponível em <http://www.
administradores.com.br/artigos/como_reter_talen-
tos_usando_a_motivacao/23250/> Acesso em: 15 de 
Ago.2008 às 18h10min.

Revista_Sapiencia_8.indd   59 9/7/2009   09:59:05



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 8. - Junho/200960

Gestão Escolar X Qualidade na 
Educação: desafios e possibilidades

Anna Cecília Teixeira1

Resumo
 O aprimoramento da qualidade na educação tem sido sem dúvida alguma uma preocupação crescente 
dos educadores brasileiros. As grandes dificuldades e transformações sociais que se vivem no Brasil, exigem um 
olhar com maior seriedade para as instituições educativas em todos os níveis, especialmente na educação básica. 
Profissionais recém graduados, ao incorporarem-se à atividade laboral encontram equipes e tecnologias dispo-
níveis, para as quais os conhecimentos e habilidades que possuem se tornam obsoletos. Essa realidade ratifica a 
necessidade de qualificações constantes para o gestor pedagógico como acontecem nos países desenvolvidos. A 
elevação da qualidade na educação como exigência social do século XXI está em correspondência direta com a 
forma que se concebe e executa a qualificação dos gestores pedagógicos. A necessidade de mudanças e trans-
formações organizacionais e curriculares nas instituições educacionais determina a realidade como via essencial 
para converter-se em centros visionários, interativos e vinculados criativamente a seu ambiente sócio-produtivo. 
Essa nova concepção dos centros educacionais, buscam novas e elevadas exigências a seus gestores pedagógicos, 
que devem  transformar-se em verdadeiros gestores de transformação, capazes de responder  satisfatoriamente às 
demandas  e pressões do ambiente, atuando como agentes promotores e estimuladores de inovações tecnológicas, 
pedagógicas e de  gestão.

Palavras-chave: educação - transformação - qualificação - consciência - gestão.

 A Gestão Pedagógica enquanto atividade administrativa utiliza recursos para atingir  objetivos  com sucesso, 
é a  condição necessária da vida humana, estando presente em todos os  tipos de organização social.
 Não obstante estar sujeita às determinações sociais múltiplas que as colocam a serviço das forças e grupos 
dominantes na sociedade, a administração se constitui em um instrumento que não pode se articular, no entanto 
com a conservação do status como a transformação social, dependendo dos objetivos aos quais ela se propõe a 
servir.
 De uma maneira geral, os trabalhos teóricos em Administração Escolar, publicados no Brasil, adotam implícita 
ou explicitamente, a pressuposição básica que, na escola, devem aplicar-se os mesmos princípios administrativos 
adotados na empresa capitalista.
 Dessa maneira, a administração especificamente capitalista, condicionada por uma forma de produção em 
particular tem, em âmbito da teoria da administração, eterna validade universal.
 É um caso particular absoluto da própria sociedade capitalista, considerada em nível de ideologia dominante, 
como uma organização social, perene e insuperável.
 Atribui-se ao problema uma dimensão administrativa, desvinculando o todo social em que estão suas causas 
profundas. Vê-se como inadequada a utilização dos recursos disponíveis, incompetências das pessoas e grupos 
diretamente relacionados, a tomada de decisões incompatíveis com seu desenvolvimento, solução e outras razões. 
Também o problema da administração escolar se vê como eminentemente de natureza administrativa.
 A maioria dos teóricos, no entanto, identifica na escola características que necessitam se ter em conta. 
Primeiramente, eles consideram a peculiaridade dos objetivos da organização escolar. Outra especificidade da 
escola diz respeito a seu caráter de instituição prestadora de serviços, que trabalha diretamente com o elemento 
humano. Finalmente, existe a consideração da intensidade do fator obreiro na empresa escolar. 
 Essas observações, entretanto, aparecem como um dos passos para a aplicação da administração empresa-
rial pelo diretor de escola, se constituindo em uma identificação de cuidados que serão tomados para que esse 
processo tenha êxito e sucesso. Isso se deve ao viés que a administração enfrenta sendo uma questão meramente 
técnica, desvinculada de suas determinantes econômicas e sociais.

 Essa postura acrítica mostra claramente ao se discutir o grau e as formas de aplicação das normas técnico-
administrativas que origina a empresa capitalista na escola. As considerações nunca se aprofundam até o nível 
das implicações políticas das medidas propostas.

1 Mestre em Educação, psicanalista; coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade UNICES; professora de graduação e pós-graduação; diretora 
da Sociedade Dom Bosco; consultora em Pedagogia Empresarial.

Revista_Sapiencia_8.indd   60 9/7/2009   09:59:05



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 8. - Junho/2009 61

 Por isso se expõe que a própria empresa tem como 
realidade inquestionável do ponto de vista político 
ocultar as contradições entre o trabalho e o capital 
existente.
 Para expor que a teoria da Administração Escolar, 
ao esconder essa realidade por trás da aparência de 
neutralidade técnica, funciona como fator de homoge-
neização do comando do exercício da classe burguesa 
nesta sociedade. O capital impõe suas regras, não ape-
nas no plano da estrutura econômica, mas também no 
grupo inteiro da sociedade.
 Concretamente, não é o que acontece. Embora em 
nível de discurso defenda a eficácia e a racionalidade, 
em nível de ação acabam por prevalecer apenas os 
mecanismos de direção, relacionados ao controle do 
trabalhador. O que se verifica no cotidiano da escola, 
é a hipertrofia dos meios representados meramente 
pelo número excessivo de normas e regulamentos com 
atributos burocratizantes, desvinculados da realidade 
e inadequados para a solução de problemas, no que 
somente faz piorá-los.
 Nesse contexto de deterioração das atividades, 
se destaca a forma em que se deu a desqualificação 
profissional do professor e do trabalhador da educação 
em geral. O ponto de arranque não foi a preocupação 
com a eficácia da escola, mas a falta de atenção para 
com a degradação de seu produto.
 O gestor - cidadão, educador e político - é a pessoa 
de maior importância e de maior influência individual 
em uma escola. É ele responsável por todas as atividades 
da escola e também pelas atividades que ocorram em 
torno e que afetam o trabalho escolar diretamente.
 E sua liderança dá vida às atividades escolares, cria 
o clima para a aprendizagem, propicia o desenvolvi-
mento do profissionalismo e reforça a atitude positiva 
dos professores e dos alunos.
 Segundo Sá (1999), Vale (1999) e Souza (1999), 
o perfil que o gestor escolar brasileiro necessariamente 
deve ter é baseado nas seguintes características:

competência profissional - esse gestor é alguém a) 
que conhece onde quer chegar, no que se refere à 
formação de seus alunos;
cultura geral - alguém moderno, atualizado em sua b) 
área de trabalho e que  gosta de ler;
experiência educativa - alguém que tenha exercido o c) 
magistério durante vários anos e pôde sugerir a seus 
colegas possibilidades e saídas para seus problemas 
em sala de aula;
competência administrativa - uma pessoa que faz d) 
cursos na área, gosta de estudar e discutir sobre o 
assunto ;
relação com a comunidade - alguém que conhece e) 
bem a comunidade onde a escola se insere e é bem 
aceito por ela;
liderança - que saiba ouvir aos companheiros, aos es-f) 
tudantes e famílias, saiba como administrar conflitos 
positivamente e toma decisões necessárias;
delegação de funções - uma pessoa que sabe como g) 
identificar os talentos em seu pessoal e divide com 
eles as tarefas, acompanhando a execução;

 motivação - alguém que se motiva para administrar h) 
e sabe expressar seus aplausos ao êxito do outro.

 As funções principais apontaram para a Adminis-
tração escolar, que estas funções congregam um grupo 
de funções específicas relativas à organização e direção 
do trabalho escolar, no desenvolvimento de atividades 
de liderança ou estimulação e sustentação da conduta 
humana produtiva, ao controle dos resultados e apre-
ensão de seu valor social.
 Qualificar a função administrativa na escola parece 
ser bastante difícil, uma vez que esta é uma função com 
natureza própria, diversa de outras da organização, 
entretanto intimamente dependente das operações 
técnicas fundamentais, na medida em que elas definem 
a necessidade e a amplitude do trabalho do gestor. Por 
conseguinte, apagar a função administrativa das funções 
técnicas não parece muito produtivo partindo do ponto 
de vista das relações existentes entre elas, sendo assim, 
ao mesclá-las, desconhecendo a natureza específica 
de cada uma, também parece inapropriado, uma vez 
que elas são intrinsicamente diferentes e elas pedem 
as mesmas qualificações para sua ação.
 Serafín (1997), define três modos de encarar a 
função administrativa na escola:

a) a função administrativa não pode estar abstraída das 
outras funções da organização educacional e nesse 
caso, a sugestão está que tanto o administrador 
pode ser professor, técnico em administração ou um 
educador. Ao mesmo tempo que ele tem deveres 
e responsabilidades administrativas, ele depende 
tanto dos propósitos e processos da educação que 
não consegue  alcançar seus objetivos se separar as 
atividades  especificamente educativas. Quando as 
tarefas administrativas se tornam muito fortes ou 
complexas, pode distribuí-las com outras pessoas, e 
porque não dizer, com os professores. Sendo assim, o 
pessoal administrativo em educação deve entender-
se como pessoal docente e não como uma classe 
separada de profissionais;

b) a função administrativa pode e deve ser abstraída 
das outras funções da organização escolar, uma vez 
que ela é diversa em essência das outras funções ali 
existentes, ao passo que ela apresenta o mesmo em 
todas as organizações. Essa posição, que vem desde 
Fayol, Gulik, Sears e outros, demonstra a possibili-
dade de serem identificados os elementos comuns 
na ação administrativa, por conseguinte revelam sua 
natureza. Conforme a posição dos autores acima 
citados, os especialistas devem formar-se em Admi-
nistração antes que em educação e eles podem ser 
aproveitados em tipos diferentes de organizações;

c) a terceira posição é a mais difícil de ser formulada, 
parte da idéia que a organização escolar é complexa 
heterogênea e de manejo difícil. A tal complexidade 
supõe as habilidades especiais de manejar a organi-
zação escolar, da mesma maneira que supõe conhe-
cimento do objetivo educacional e a necessidade de 
modernizá-los gente a novas necessidades sociais.
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 Assim compreendida a função da Administração 
Escolar torna-se possível de resumir seu conteúdo essen-
cial do ponto de vista da administração interna, e sendo 
ela preocupada em assegurar o plano, utilização dos 
recursos existentes, definição de sistemas que tornem 
tais recursos disponíveis de modo a assegurar o alcance 
dos objetivos propostos para o ensino e a aprendizagem. 
Do ponto de vista externo, as funções administrativas 
podem ver-se em relação aos objetivos educacionais 
a serem realizados pela escola ou confrontados com 
os resultados apresentados s necessidades formuladas 
socialmente, todavia com relação ao desenvolvimento 
de um novo conceito de educação e ensino necessários 
a uma sociedade em transformação.
 Não se pode garantir uma melhor educação quan-
do não se tem consciência da vital importância que é 
o trabalho do gestor pedagógico, que é no desenvolver 
de seu trabalho que o Projeto Político-Pedagógico é 
colocado em prática com harmoniosa convivência 
social, democrática, participativa e funcionamento 
institucional racional. É óbvio, então, que um gestor pe-
dagógico qualificado assume seu papel de líder, aborda 
cientificamente a gestão escolar e favorece uma gestão 
educativa de qualidade. Supera as grandes disfunções 
existentes no gestor pedagógico que refletem a falta de 
preparação para o cargo, eixos e enfoques gerenciais 
de caráter clássico e autoritário que não respondem às 
necessidades de desenvolvimento nacional na educa-
ção, e ineficiência no desempenho da gestão escolar.
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O uso do Software Livre
como Solução para Projetos de 

Inclusão Digital em Instituições
do Terceiro Setor

João Fernando Costa Júnior1

Resumo
 O trabalho em questão aborda o uso do software livre como solução para Projetos de Inclusão Digital 
em Instituições do Terceiro Setor. São apresentadas as vantagens do software livre neste modelo de instituição, 
seus benefícios em atividades de inclusão digital, bem como os impactos negativos causados pelos softwares ditos 
fechados ou proprietários. São levantadas outras questões pertinentes ao assunto tais como a redução de custos 
com licenciamento e renovação de licenças, assuntos estes que estão direta ou indiretamente ligados a outros 
critérios como a pirataria e a não dependência de software de um único fornecedor. São relacionadas ainda 
algumas iniciativas nacionais que utilizam o uso eficaz do software livre em seus diversos projetos de inclusão 
digital.

Palavras chave: software livre; inclusão digital; terceiro setor; ong; computador.

1 Introdução
 Atualmente vemos que a Administração pública, chamada Primeiro Setor não tem atendido de forma com-
pleta e satisfatória as necessidades e anseios do indivíduo excluído. As empresas privadas, chamadas de Segundo 
Setor, não têm sido eficazes em evitar os efeitos maléficos de suas ações enquanto organizações, além de estarem 
colaborando da forma ideal para manter um crescimento sócio-ambiental sustentável para as próximas gerações. 
Assim, as instituições com preocupações e práticas sociais chamadas de Terceiro Setor passaram a ocupar esta 
importante lacuna na sociedade, buscando a cidadania, a defesa de direitos humanos, a luta pela democracia 
político-social e o crescimento indivíduo enquanto ser humano.
 Software. O mundo gira em torno de softwares ou simplesmente programas de computador. Seja a compra 
de um bilhete de avião, a troca dos sinais do semáforo ou o mapeamento via satélite de áreas de conflito de 
guerra, tudo passa por um programa de computador. Praticamente todas as atividades do nosso dia-a-dia que 
envolva algum tipo de intervenção não humana envolvem um computador que utiliza um determinado software 
para realizar a tarefa. Tais softwares contém ainda seu código-fonte, uma sequência de instruções que, quando 
codificadas por um programador, tornam o software utilizável e operacional. O código-fonte pode ser entendido 
como uma receita de bolo, onde são descritos todos os passos de uma determinada tarefa. É notado que várias 
tarefas de interesse comunitário e geral podem e são melhoradas quando se tem uma receita de como fazer. 
Justamente com esse olhar que atualmente muito se fala em software livre, principalmente depois que o atual 
governo o tomou como bandeira. 
 Diversos projetos governamentais, ora financiados pelo mesmo, ora por órgãos  relacionados, contribuíram 
para que sua fama aumentasse, principalmente nos órgãos públicos, inclusive nas instituições federais e projetos 
como a Casa Brasil.
 Vale ressaltar ainda que o governo federal, através do Portal do Software Livre  (http://www.softwarelivre.
gov.br), tem apoiado a utilização dessa modalidade de software.
 Mas antes de se aprofundar em projetos e como o uso do software livre pode ser usado nos mesmos como 
solução, é preciso explicar o que o termo significa. 

1 Administrador e professor universitário
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2 Software Livre
 Software Livre, ou Free Software, segundo a 
definição de software livre criada pela Free Software 
Foundation, é o software que pode ser usado, copiado, 
estudado, modificado e redistribuído sem restrição. Tais 
termos são chamados de “Liberdades”. O software livre, 
portanto, é composto por quatro liberdades 2:

A liberdade de executar o programa, para qualquer •	
propósito (liberdade no. 0);
A liberdade de estudar como o programa funciona, •	
e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade no. 
1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para 
esta liberdade;
A liberdade de redistribuir cópias de modo que você •	
possa ajudar ao seu próximo (liberdade no. 2);
A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os •	
seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comuni-
dade se beneficie (liberdade no. 3). Acesso ao código-
fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

 Sendo assim, para que o software seja considerado 
livre ele deve satisfazer às exigências anteriores e não 
apenas uma ou outra. Quando um software é adquirido 
por uma pessoa física ou jurídica, é vindo com ele uma 
licença, que apresenta ao utilizador daquele software 
direitos e deveres, ou simplesmente o que ele pode 
fazer como o software adquirido. Por isso, quando fa-
lamos de software livre também nos referimos a formas 
de licenciamento, que é justamente o objeto que diz 
que este ou aquele software é ou não livre, se pode ser 
copiado ou modificado. Sendo assim, os softwares livres 
são disponibilizados de forma que o utilizador também 
tenha acesso a sua licença e também a seu código-fonte. 
Geralmente tais softwares são disponibilizados por meio 
digital, encontrados na internet ou ainda por meio de 
mídias, como CD ou DVD, entretanto, por justamente 
o software livre ter uma comunidade ativa, seu principal 
meio de disponibilização é via internet, onde o código 
pode ser compartilhado e atualizado com maior velo-
cidade.
 Apesar da grande parte das pessoas que utilizam 
computador acharem que software livre é um conceito 
novo, a história nos diz o oposto. A décadas, a FSF - Free 
Software Foundation, capitaneada por Richard Stallman 
deferente os interesses desta comunidade que se esten-
de por todo o mundo.

2.1 Breve Histórico
do Software Livre

 Os profissionais desenvolvedores de software até a 
década de 1970 tinham a prática de compartilhar seus 
programas de maneira similar aos princípios do software 
livre, uma vez que a prioridade das empresas naquela 

época estava no hardware, referindo-se à parte física do 
computador, as pelas peças do computador. Estudantes 
de universidades compartilhavam seus códigos em um 
esforço de torná-los melhores.
 Entretanto no início da década de 80, as empre-
sas começaram a impor restrições aos usuários com a 
utilização de contratos de licença de software, que se 
tornaram realidade devido a parcerias entre os fabri-
cantes, vendendo certos softwares como sendo a única 
alternativa para os usuários de computador.
 Assim, em 1983, o americano Richard Stallman 
iniciou o projeto GNU (Gnu is Not Unix – referência 
a um sistema proprietário, fechado e caro existente 
na época). Já em outubro de 1985 fundou a chamada 
Free Software Foundation (FSF). Stallman introduziu os 
conceitos de software livre e copyleft, garantindo que 
a liberdade dos usuários fosse resguardada.

3 Conceitos Esquecidos
 Ao lidar com software livre também sempre nos 
esbarramos em outros conceitos que muitos já se es-
queceram: colaboração, cooperação, compartilhamen-
to, política, livre acesso ao conhecimento, ideologia, 
entre outros. Estranhamente, ou não, estes também 
são conceitos/dogmas que também encontramos em 
diversas organizações sociais, como as instituições do 
terceiro setor e cooperativas. São conceitos que estão 
no cotidiano de usuários de software livre.
 Quase sempre é de se notar que usuários de sof-
tware livre levantam alguma bandeira, aparentando ser 
quase partidária, política ou filosófica. Muitos inclusive o 
enxergam como um ideal e princípio. Não são simples-
mente usuários, são possuidores do seu objeto de uso, 
que no caso não se limita ao computador, mas também 
o software, que como já foi mencionado anteriormente, 
é uma dos principais componentes de um sistema de 
computador, senão o mais importante. Assim, os usuá-
rios de software livre podem se dar ao luxo de dizerem 
que são realmente proprietários de seu instrumento 
de trabalho, e não apenas meros utilizadores, como 
acontece quando se utiliza um software proprietário, 
de código fechado.
 Esses conceitos de liberdade transcendem a esse 
assunto em questão. A própria internet é fundamentada 
e tem seus pilares baseados na liberdade e compar-
tilhamento. Os conceitos que se embasam a própria 
educação são de liberdade e compartilhamento. O 
conhecimento quando compartilhado não se divide, 
mas se multiplica. O mesmo se aplica no mundo ao sof-
tware livre: Dividir é multiplicar. E se engana aquele que 
pensa que somente porque não é um desenvolvedor 
não pode colaborar de alguma forma. A comunidade 
carece de tradutores, designers, escritores, entre ou-
tros. O voluntariado é uma prática rotineira e comum 
dentro das comunidades de software livre, algo que no 
dia-a-dia da maior parte das pessoas não é uma prática 

2 Fonte: http://www.fsfla.org/svnwiki/about/what-is-free-software.pt
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tão comum. Listas de discussão, grupos de usuários, 
comunidades de apoio e incentivo são algumas das 
medidas que surgem como o propósito de disseminar 
cada vez mais os conceitos do software livre. O próprio 
Linux que hoje está em tão em evidência em sites de 
notícias e amplamente utilizado em laboratórios de 
inclusão digital por ser de código-fonte aberto e gra-
tuito,  foi construído – e ainda continua sendo – com a 
colaboração de milhares de desenvolvedores em todo 
o mundo, um exemplo de colaboração e coletividade 
em prol de um ideal.

4 Vantagens do
Software Livre

 Assim como para as empresas públicas e priva-
das, onde o fator lucro é a razão de sua existência, a 
primeira vista, o fator financeiro no que diz respeito 
a economia de gastos na obtenção de novas licenças, 
bem como a renovação/atualização das já existentes, 
pode ser encarado como talvez a principal vantagem 
da utilização do software livre nos computadores destas 
instituições. Entretanto o fator financeiro é apenas mais 
uma das vantagens. Outras que são importantes serem 
ressaltadas são:

Liberdade ao aprisionamento tecnológico imposto −	
pelas gigantes de software de origem estrangeira. 
Confiança, segurança e controle sobre como fun-−	
cionam os softwares utilizados. Por se ter acesso ao 
código-fonte, uma auditoria no código, pode ser feita 
sem problemas, diferentemente do que acontece 
quando o código é fechado. Além disso, caso haja 
necessidade, técnicos podem identificar e corrigir 
falhas de programação e outros problemas, com 
autonomia própria, não havendo necessidade de se 
esperar a correção de um bug pelo fornecedor.
O software livre tende a ser mais estável e seguro −	
que o software proprietário, uma vez que existe um 
grande de número de programadores envolvidos 
em seu desenvolvimento fazendo com que ele seja 
testado e corrigido um maior número de vezes.
A utilização do software livre contribui ainda para −	
um balanço de pagamentos favorável ao Brasil, no 
que diz respeito a valores enviados ao exterior, em 
forma de royalties, podendo estes ser melhor inves-
tidos aqui no Brasil.
Constante evolução, principalmente por existirem −	
desenvolvedores empenhados em todo o mundo.
Ferramentas concebidas quase sempre em ambientes −	
educacionais. Grande parte dos desenvolvedores de 
software livre estão envolvidos em atividades aca-
dêmicas, trazendo desde o berço um conceito forte 
quanto a educação, além de existir uma ampla gama 
de softwares de cunho educacional.

 Alexandre Oliva, um dos responsáveis pela Free 
Software Foundation – Latin America, braço latino da 
FSF, em um documento de sua autoria, destaca as 

principais vantagens do software livre utilizando uma 
linguagem simples e de fácil compreensão, começando 
pelo ponto de vista do usuário: 

O software livre não esconde, mostra o que faz; não 
adestra, educa; não impõe, oferece opções; não 
controla, deixa você decidir; não aprisiona, liberta 
(padrões abertos); não exclui, permite comparti-
lhamento; sendo assim, é essencial para Inclusão 
Digital.

 A seguir, o artigo menciona os benefícios a um 
possível fornecedor:

Competição com cooperação; desenvolvimento 
sobre uma base comum; incentivo econômico ao 
compartilhamento; custos divididos entre os parti-
cipantes; maior mercado potencial de serviços; com 
isso, têm-se mais clientes com menos custos.

 Já considerando o ponto de vista de um possível 
cliente, Alexandre Oliva ressalta as vantagens que o 
software livre proporciona: Livre mercado, sem mo-
nopólios; melhores serviços prevalecem; preço justo; 
independência do fornecedor; sem custos de migração; 
torna o cliente independente e livre para escolher.
 Como nota-se o software livre não deve ser enca-
rado apenas como um redutor de custos. Ao se utilizar 
o software livre busca-se ampliar o campo da produção 
e da circulação de conhecimento, através do acesso às 
novas tecnologias e no estímulo ao desenvolvimento de 
software em ambientes colaborativos, gerando ainda 
novos postos de trabalho, novos modelos de negócio, 
formando pessoas com melhores condições de alcan-
çar o mercado de trabalho, a partir de conhecimentos 
diferenciados e diversificados, desenvolvendo o conhe-
cimento e a inteligência do Brasil nessa área.

 
5 Inclusão Digital

 O termo digital se tornou moda e assunto de 
pauta em todos os meios, se popularmente se refere a 
qualquer item que tenha alguma ligação com a atual 
era tecnológica, como computadores, celulares, televi-
sores, rádios e a própria internet. Dificilmente vemos 
um jornal, seja na TV ou impresso, que não tenha pelo 
menos uma notícia referente a essa tecnologia. Crimes 
digitais, segurança digital, tv digital, a palavra digital 
sempre é anexada a uma outra palavra quando se quer 
dar um teor tecnológico, atual. O termo inclusão digital 
não poderia ser diferente.
 A palavra dígito refere-se ao conjunto de “zeros e 
uns” que formam a comunicação da maior parte dos 
atuais equipamentos, incluindo os computadores e 
outros eletro-eletrônicos. Sendo assim, para muitos, um 
indivíduo incluído digitalmente é aquele que de certa 
forma está em contato e/ou faz uso destas tecnologias 
ditas digitais. Das ferramentas digitais mais populares, 
o computador é nitidamente o componente mais em 
evidência. Entretanto a inclusão não se dá apenas uti-
lizando esta ferramenta, e sim, todas as que tiverem a 
mão, e aliadas com o foco na informação e conhecimen-
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to. Algumas comunidades não tem acesso a internet via 
computador, porém é possível ter o acesso via celular 
ou outro equipamento, como os futuros televisores 
munidos com a dita TV Digital.
 Apesar de não ter um consenso quanto ao signi-
ficado do termo, encontramos a seguinte definição na 
Wikipédia:

A Inclusão Digital é a democratização do acesso 
às tecnologias da informação, de forma a permitir 
a inserção de todos na sociedade da informação. 
Inclusão digital é também simplificar a sua rotina 
diária, maximizar o tempo e as suas potencialidades. 
O indivíduo incluído digitalmente não é aquele que 
apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo 
digital, para trocar e-mails ou apenas navegar na 
internet. Mas aquele que usufrui desse suporte para 
melhorar as suas condições de vida. Sendo assim não 
basta o cidadão possuir um simples computador, para 
que seja considerado um incluído digitalmente.

6 Critérios e Instrumentos 
para Inclusão Digital

 Para que efetivamente haja inclusão digital, são 
necessários alguns critérios e ferramentas, que tornarão 
o projeto uma realidade.

6.1 Critérios

 Como dito anteriormente, já se tentou encontrar 
uma definição única e mundial para inclusão digital, 
porém sem sucesso. O que se tem, porém, são critérios 
que agrupados nos dão a idéia dos termos exclusão/
inclusão digital. Por justamente termos uma diversidade 
de termos e locais onde utilizá-los, vamos recorrer aos 
critérios expostos pela Bridges.org, uma entidade da 
África do Sul que definiu 12 critérios agrupados que 
designam os critérios utilizados para enquadrar a aná-
lise de todas as questões relacionadas com o acesso e 
utilização das TIC apresentando-se assim se existe ou 
não um real acesso a tecnologia:

Acesso físico à tecnologia: os computadores e tele-•	
fones precisam ser acessíveis e estarem disponíveis 
para as pessoas e organizações envolvidas com ou 
afetadas pelo projeto;

Adequação da tecnologia: a tecnologia utilizada •	
nos projetos devem ser adequadas às necessidades 
e condições locais;

Acesso à tecnologia: o custo da tecnologia e de seu •	
uso precisa estar de acordo com a capacidade que 
a maioria das pessoas e organizações tem de pagar 
por elas;

Capacidade humana e de formação: qualquer tec-•	
nologia será insuficiente se as pessoas não entendem 

a forma correta de colocá-la em utilização de forma 
eficaz como parte de sua vida ou seu trabalho, quer 
porque não estão treinadas para utilizá-la, ou porque 
não conseguem imaginar as possibilidades de como 
elas poderiam usá-la;

Conteúdo, aplicações e serviços relevantes: Para que •	
o uso das TIC seja significativo na vida diária e traba-
lho dos envolvidos, deve haver conteúdo relevante, 
aplicações e serviços disponíveis, que possam ser 
acessados através das TIC, bem como devem estar 
em linguagem acessível;

Integração nas rotinas diárias: a tecnologia não pode •	
se tornar uma dificuldade ou inconveniente na vida 
das pessoas, mas deve se integrar ao dia-a-dia dos 
envolvidos;

Fatores sócio-culturais: a probabilidade de viver na •	
pobreza é muito maior para os grupos que sofrem 
discriminação. Em todo o mundo, as pessoas são 
impedidas de participar plenamente nas suas socie-
dades e economias com base na sua raça, gênero, 
classe, idade, aptidão física, HIV, localização geo-
gráfica, preferência sexual, religião e outros fatores 
sócio-culturais. Tais questões não podem ser impe-
dimentos ao acesso à tecnologia;

Confiança na tecnologia: o nível de confiança que •	
as pessoas têm nos computadores e na Internet tem 
sido um problema na definição da concepção e uma 
aceitação generalizada da TIC nos países desenvolvi-
dos do mundo. Se o usuário não se sentir confiante 
sobre o que acontece “por trás da tela”, isso poderá 
limitar significativamente as maneiras dele fazer uso 
da tecnologia;

Quadro legal e regulamentar: as leis e políticas de-•	
vem ser elaboradas com o propósito e objetivo de 
incentivar o uso da tecnologia;

Ambiente econômico Local: embora a utilidade da •	
tecnologia para o desenvolvimento sócio-econômico 
tem sido demonstrado eficaz, a sustentabilidade 
desses esforços nos países em desenvolvimento, 
tem-se revelado um grande desafio. Deve-se haver 
condições que permitam o uso da tecnologia para o 
crescimento da economia local;

Ambiente Macro-econômico: Quando o ambiente •	
econômico local determina a sustentabilidade da 
tecnologia, de formas que são vistos diretamente no 
nível da comunidade, políticas macro-econômicas 
têm um impacto que é encarado inicialmente a 
nível nacional, mas que eventualmente é também 
sentido a nível local. A política econômica deve dar 
sustentação ao uso da tecnologia, em questões como 
transparência, desregulamentação, investimento e 
trabalho;

Vontade política e apoio público: os governos podem •	
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desempenhar um papel-chave como agentes motores 
do desenvolvimento sócio-econômico.  Sendo assim, 
os governos precisam de vontade política para fazer 
as mudanças necessárias para uma adoção ampla da 
tecnologia, com base no forte apoio da população.

 Como foi visto, os critérios da Bridges.org mostram 
como a questão da exclusão/inclusão digital vai muito 
além do acesso físico à tecnologia e da  capacitação 
tecnológica.

6.2 Intrumentos

 Para que possa ser feita, a inclusão digital precisa 
de três instrumentos básicos: computador, linha tele-
fônica e o acesso à rede, neste caso, a internet. Apesar 
de muitos ainda acreditarem que estes são as únicas 
ferramentas necessárias para que haja inclusão digital, 
atualmente com o avanço da tecnologia, vários deles 
podem ser substituídos. Existem projetos de cidades 
digitais onde o acesso final feito pelo usuário não ne-
cessita de rede telefônica. O acesso que antes era feito 
através de uma empresa provedora foi substituído, por 
exemplo, pela prefeitura, que provê o serviço através de 
rede sem fio, como é o exemplo da capital do estado 
do Espírito Santo, Vitória.
 Entretanto, o computador, a rede telefônica e o 
acesso a internet continuam certo os três itens que 
merecem destaque.

6.2.1 Acesso ao Computador

 Dos três instrumentos necessários para que haja a 
inclusão digital, pode-se afirmar que a ferramenta com-
putador é a mais importante delas, principalmente por 
ser a peça-chave que interliga todas as demais peças e 
elas ao indivíduo. Também foi através da popularização 
dos computadores que medidas como estas podem se 
tornar possíveis, além de ser quase que um símbolo de 
avanço tecnológico. 
 Na utilização do computador deve-se tomar aten-
ção a aquele que talvez seja o principal programa a ser 
instalado: o sistema operacional. A alternativa a solução 
da Microsoft, chama-se GNU/Linux, um sistema opera-
cional completo, com todas as ferramentas necessárias 
para tornar o computador uma ferramenta produtiva e 
finalidade educacional. Um segundo tipo de software 
que também merece toda a atenção é a suíte de escri-
tório a ser instalada. A solução adotada por inúmeras 
instituições é o BrOffice.org, um conjunto de editor de 
textos, planilhas, apresentações e desenho que pode 
assumir perfeitamente o lugar da solução proprietária. 
Diversas alternativas, tanto de sistema operacional, 
quanto de suíte escritório, podem ser encontradas na 
própria internet, ficando a cargo de uma equipe de su-
porte, própria ou contratada, fazer todos os ajustes para 
que tudo funcione corretamente. É importante ressaltar 
que a instituição deve ter disponível uma equipe bem 
treinada para atender os usuários que necessitarem de 

ajuda. Atualmente encontramos no mercado inúmeras 
empresas que prestam tal serviço. Grande parte das 
experiências negativas com software livre quase sem-
pre são causadas por profissionais despreparados no 
treinamento e solução de problemas.
 Na aquisição deve-se considerar diversos fatores 
como custo, facilidade na atualização de peças, bem 
como manutenção. Isso deve ser aliado a uma busca por 
preços populares e/ou linhas de financiamento. Atual-
mente temos diversas marcas nacionais e internacionais 
que trazem preços bastante atrativos.
 Dependendo do propósito do projeto, pode-se 
utilizar ainda buscar projetos como o Computadores 
para Inclusão, iniciativa do Governo Federal, que visa 
atender ONGs com a doação de equipamentos básicos 
e estrutura básica para a montagem de telecentros, além 
de um computador servidor para ajudar no controle de 
tais atividades. 
 Além de iniciativas do Governo, pode-se pensar 
ainda em parcerias com empresas locais no recolhimen-
to de computadores, com o propósito de se reciclar. Tais 
iniciativas podem ser feitas através de acordos de coo-
peração, onde a empresa entra com os computadores 
e a ONG com treinamentos e palestras, por exemplo. 
 Vale lembrar que apesar de ser praticamente 
impossível substituir a ferramenta computador neste 
contexto, a utilização de outras ferramentas como o 
celular e a TV são também importantes. 

6.2.2 Acesso a Linha Telefônica

 Houve um tempo em que era extremamente 
complicado ter acesso a uma linha telefônica. Os 
tempos mudaram e hoje grande parte dos projetos já 
tem acesso a banda larga, a chamada internet em alta 
velocidade, que traz ao usuário uma experiência bem 
mais animadora que o antigo acesso discado, ainda 
usado por poucos. 
 Parte dessa revolução se deve também com a 
popularização de novas tecnologias como a atual 3G, 
a banda larga usada em aparelhos celulares. Muitos 
acreditam que a entrada dessa tecnologia no mercado 
tende a reduzir ainda mais os preços dos serviços de 
telefonia fixa e serviços atrelados a ela.
 Sendo assim, o acesso hoje é facilitado e pode ser 
feito por diversos modos e planos, desde linha conven-
cional como o celular. 

6.2.3 Acesso a Rede Internet

 O acesso a rede mundial de computadores Internet 
é primordial para que haja a inclusão digital propria-
mente dita. 
 O acesso pode ser feito através de um provedor 
ou empresa que provê o serviço de transmissão de 
dados. Hoje tal transmissão pode ser possível através 
de diversos meios, como via banda larga utilizando a 
estrutura de dados de uma empresa provedora, ou atra-
vés de banda larga por meio sem fio disponibilizada por 
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alguma outra entidade, como o exemplo mencionado 
anteriormente pela Prefeitura de Vitória/ES. 
 Tal acesso deve ser monitorado por um monitor 
presente no local e ainda se possível com algum software 
que ajude na restrição de alguns serviços encontrados 
na rede e que necessariamente não fazem um papel 
relevante no processo da inclusão.
 Algumas das estratégias de inclusão digital estão 
os projetos e ações que de alguma forma facilitam o 
acesso de indivíduos de baixa renda às Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs). A inclusão digital 
aponta também para o desenvolvimento de novas 
tecnologias que ampliem a acessibilidade para usuários 
com deficiência, bem como aqueles que não tem acesso 
a estas tecnologias.

7 Pirataria

 Um outro ponto a ser considerado é que normal-
mente Organizações Não-Governamentais, ou simples-
mente ONGs quando querem legalizar seus softwares, 
entram em contato com empresas de grande porte, 
que por sua vez, disponibilizam licenças gratuitas para 
a ONG, quase sempre sem custos iniciais. Neste caso 
o sistema operacional (que normalmente é o Windows) 
e a suíte de escritório (MS Office que é a suíte mais 
usada para o referido sistema operacional) conseguem 
ser instalados nas máquinas da organização facilmente. 
O problema vem a seguir: A ONG deve que ter em 
mente que o benefício que ela espera alcançar ao co-
laborar com um indivíduo excluído digitalmente deve 
ter continuidade. O processo de ensino-aprendizagem 
não irá se encerrar quando o mesmo terminar seu curso 
que pode levar de 1 a 6 meses. Este processo deve ter 
uma continuidade e a ONG precisa se estabelecer em 
uma posição de dar essa continuidade ao indivíduo, 
começando com o que irá ser ensinado, com a proposta 
pedagógica do curso e com os softwares que estarão 
neste processo. Um cursinho que ela se dispor a desen-
volver com moradores ou crianças do seu entorno terá 
em sua grade noções de informática, que irão abranger a 
utilização de um sistema operacional para tarefas básicas 
e uma suíte de escritório, onde o indivíduo irá digitar 
textos, construir planilhas e criar apresentações. 
 Deve ser revisto quais softwares o indivíduo terá 
contato, pois como uma pessoa que possivelmente está 
em risco social e não incluído digital e socialmente, e 
que utilizará este computador da ONG terá condições 
financeiras de ter uma cópia legalizada em outro local, 
seja no futuro ou ainda na casa de um familiar ou ami-
go? Quando o usuário tiver o primeiro contato com 
o computador ele ainda não terá condições de dizer 
se o software é bom ou ruim, se é pirata ou não. Ele 
simplesmente está ali para aprender e o quer fazer da 
melhor e menos danosa maneira possível. 
 A ONG deve se preocupar em não criar com seu 
mecanismo futuros usuários que irão depender de 
softwares piratas, pois quando solicitamos um trabalho 
a ser entregue em um determinado formato de texto, 
por exemplo, sugere-se que quem for fazê-lo terá pos-

sivelmente o mesmo software que ele utilizou durante 
o curso. Sendo assim, indiretamente a ONG estaria 
instigando o indivíduo a conseguir uma cópia para 
instalar em casa, e que dada a realidade do usuário, 
será uma cópia pirata.
 Deve ser compreendido que ao apresentar um 
software livre ao usuário, estamos dando oportunidade 
dele ter aquele mesmo software onde quer que seja, 
sem custo e com possibilidade de aprendizado infini-
tamente maiores do que quando apresentamos uma 
solução fechada e proprietária.

8 Aprisionamento Tecnológico
e Intelectual

 Uma das grandes vantagens da adoção do softwa-
re livre é a redução na dependência de fornecedores 
proprietários e oligopolistas, o que possibilita a médio 
e longo prazo a diminuição de gastos na renovação e 
aquisição de novas licenças de software. Historicamen-
te, os sistemas utilizados na área pública e privada no 
Brasil, incluindo também as organizações do terceiro 
setor e próprio governo federal, estão concentrados em 
empresas fornecedoras internacionais monopolistas e 
proprietárias.
 O software livre é uma estratégia de redução na 
dependência destes fornecedores introduzindo aqui a 
livre concorrência em tal ambiente, permitindo que não 
somente uma contratação, mas também todo o processo 
de desenvolvimento de determinada solução seja feita 
através de serviços que incluirão o fornecimento de uma 
solução trazendo consigo código-fonte, o suporte e o de-
senvolvimento, e não apenas o uso de uma licença como 
é feito atualmente. Espera-se ainda que quanto maior 
a concorrência, maior a chance de se obter produtos e 
serviços mais baratos e de melhor qualidade.
 Ao se despender tecnologicamente das garras 
de um grande fornecedor oligopolista e proprietário 
também temos a possibilidade de desenvolver capital 
intelectual dentro de nosso próprio país, não depen-
dendo deste tipo de capital seja importado. 
 É comentado este assunto, pois a utilização de 
softwares por parte de uma organização seja uma em-
presa ou não, não se limita apenas a utilização de um 
sistema operacional e uma suíte de escritório. Diversos 
outros softwares podem estar envolvidos no processo, 
tornando a cadeia mais complexa. Qual software a 
contabilidade irá utilizar para fazer seus lançamentos? E 
o setor administrativo e de pessoal? Se a ONG também 
tem outras atribuições como estas, devem-se utilizar um 
software específico, que neste caso funcionaria também 
no mesmo ambiente que os laboratórios, para que a 
língua falada seja uma só.
 Para que a inclusão digital seja economicamente 
sustentável e vinculada ao processo de autonomia tec-
nológica regional, deve utilizar plataformas livres e não-
proprietárias. O simples fato de desenvolver softwares 
livres é um elemento de afirmação de nossa cidadania, 
inteligência coletiva e de redução da dependência 
tecnológica.
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9 Projetos Nacionais
 Apesar de muitos não saberem, diversos projetos 
sociais, idealizados, propostos e realizados por Organi-
zações Não-Governamentais, bem como outras iniciati-
vas sociais, em todo o Brasil e exterior, mostrando que 
é perfeitamente possível se trabalhar com tal solução.
 Abaixo são listados alguns projetos nacionais que 
já fazem uso de software livre em suas necessidades 
diárias dos laboratórios e afins:

Associação Software Livre (Porto Alegre/RS)−	
Associação Software Livre de Goiás (Goiânia./GO)−	
Casa Brasil - Rits (Embu/SP)−	
Casa Brasil - Telecentro de Inclusão Digital - Casa da −	
Cultura da Baixada Fluminense (Mesquita/RJ)
Casativa - Centro de Ações Sociais - Casativa - Centro −	
de Ações Sociais (Osasco/SP)
Computadores para Inclusão (Iniciativa do Governo −	
Federal)
Conexão Inclusão Digital - Conexão ONG (Curitiba/−	
PR)
DOS/Diadema Open Source - Escola Evandro Caiafa −	
Esquível (Diadema/SP)
ENEC - Executiva Nacional dos Estudantes de Com-−	
putação (São Paulo/SP)
Escola de Informática e Cidadania de Grossos - Pre-−	
feitura Municipal de Grossos (Grossos/RN)
Escola de Informática e Cidadania de Tibau - Colégio −	
e Curso Santos Dumont (Timbau/RN)
Inclusão Digital - ONG Transmissão da Cidadania e −	
Saber/Eletrosul Centrais Elétricas/Regional de Manu-
tenção do Paraná (Curitiba/PR)
Inclusão Digital Comunitária de Jovens e Adultos da −	
Região Norte - Centro de Formação Profissional Don 
Berna (Belo Horizonte/MG)
InfoCurso Maria de Nazaré - Comunidade de Aliança −	
Maria de Nazaré (São Paulo/SP)
Instituto Telemar (Rio de Janeiro/RJ)−	
ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação −	
(São Paulo/SP)
Laboratório de Inclusão Digital (Cruz Alta/RS)−	
Laboratório de Informática Educativa - EMEIF José −	
de Alencar (Fortaleza/CE)
Observatório Nacional de Inclusão Digital (Brasília/−	
DF)
ONG BrOffice.org Brasil (Rio de Janeiro/RJ)−	
Orégano - Difusão do Conhecimento de Informática −	
- Universidade Estadual de Maringá (Maringá/PR)
Portal da Comunidade - Secretaria Especial de Rela-−	
ções com a Comunidade (Curitiba/PR)
PROID - Projeto de Inclusão Digital - ACOSPROM - −	
Associação Comunitária e Social Pró-Melhoramentos 
do Parque São João (Contagem/MG)
Projeto Inclusão Digital - Soul Transportes (Alvo-−	
rada/RS)
Projeto Inclusão Digital – Prefeitura Municipal de −	
Vitória (Vitória/ES)
Projeto Puraqué - Software Livre e Cidadania na −	
Amazônia - INDIA - Inclusão Digital da Amazônia 
(Santarém/PA)

Projeto Reciclar.com (Adamantina/SP)−	
Projeto Software Livre Brasil (Vários estados)−	
Projeto UNIOESTE / Guarda Mirim de Cascavel - −	
Universidade Estadual do Oeste do Paraná Cascavel/
PR)
Telecentro de São Bento do Sul - Prefeitura Municipal −	
de São Bento do Sul (São Bento do Sul/SC)
TID – Telecentros pela Inclusão Digital - ONG Cole-−	
tivo Digital (São Paulo/SP)
UNE – União Nacional dos Estudantes (São Paulo/SP)−	

10 considerações finais
 Em todo o mundo, o software livre vem conquis-
tando cada vez mais adeptos, quase como uma religião. 
Empresas encontram neste modelo a solução perfeita 
para economia para seus bolsos e segurança para seus 
dados. Para os governos, o software livre se mostra 
como uma forte arma contra o domínio tecnológico 
imposto pelo mercado internacional. Para a educação, 
o software livre se mostra um forte aliado na busca por 
conhecimento compartilhado e comunitário. Para as 
ONGs, que visam justamente tentar minimizar debili-
dades sociais, o software livre se mostra como solução 
perfeita, pois apresenta um modelo de negócio próprio, 
facilmente assimilado pelos modelos já praticados por 
estas instituições, que visam economia, qualidade, 
auto-sustentabilidade, em prol do ser humano. Base-
ando inclusive no material estudado, fica evidente os 
benefícios oferecidos pelos softwares livres no modelo 
de instituição em questão. A contribuição intelectual 
que este tipo de software traz aos cidadãos, tornando-os 
realmente possuidores da tecnologia é digna de toda a 
atenção da sociedade. Vale destacar que não somente 
nas Instituições Não-Governamentais, mas o software 
livre se mostra eficaz em outras iniciativas diretas do 
governo federal e de prefeituras. Aliás, o software livre 
já conseguiu a atenção governamental, um forte aliado 
nas questões sociais do país, que vem ampliando seus 
esforços em desenvolver ações a favor deste modelo de 
software. Como se não bastasse, um número crescente 
de instituições, não apenas do Terceiro Setor, vem en-
xergando no software livre uma solução barata, eficaz, 
segura, sólida, atual e em ampla ascensão de mercado, 
atributos estes que devem ser considerados seja qual 
for o setor de atuação.
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