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Editorial  
 
A Revista Científica Sapientia de nº 17 está coroada de artigos cujos conteúdos levarão o leitor a 
conhecer assuntos interessantes nas áreas de administração, biomedicina, direito e contabilidade.  
 
A revista lançou a sua primeira edição em 2001 com a missão de impulsionar a pesquisa científica dentro 
da faculdade e fora dela também, se tornando então um elo relevante para o estudo e a realização da 
pesquisa científica no meio acadêmico.   
 
Em sua 17ª edição, a revista premia os seus leitores com artigos resultantes de pesquisas provenientes 
de estudos realizados nos anos de 2017/2018 em diferentes áreas do saber, podendo assim ser utilizada 
como um instrumento de consulta para trabalhos acadêmicos.  
 

O primeiro artigo publicado, aborda a influência do estilo de liderança no aumento das vendas das 
lojas de varejo da avenida Expedito Garcia no bairro de Campo Grande – Cariacica/Espírito Santo, 
e, deste modo, neste artigo procurou-se identificar por meio de um teste que foi baseado e adaptado 
ao que é proposto por Minicucci (1995), o estilo de liderança adotado por líderes de lojas de varejo 
de diferentes segmentos do polo comercial da avenida Expedito Garcia, afim de demonstrar se o 
estilo de liderança praticado por eles influencia no aumento das vendas.  
 
O segundo artigo, é sobre o gerenciamento de projetos de mobilidade urbana na administração 
pública no estado do Espírito Santo: um estudo da obra do corredor leste-oeste, onde se verifica 
se a gestão dos projetos de mobilidade urbana está em conformidade com as diretrizes de 
planejamento e execução de projetos. Com base nessa proposta, realizou-se uma pesquisa teórica 
com análise bibliográfica e documental, além de entrevistas com gestores e consultores da área. 
 

O terceiro e o quarto artigo, estão relacionados com a área de saúde. O artigo a Síndrome de Down: 
do Fenótipo ao Genótipo, aduz que a síndrome é de origem genética, caracterizada por distúrbio 
cromossômico identificado como trissomia do cromossomo 21, sendo uma das anomalias 
cromossômicas mais comuns, sendo diagnosticada ao nascimento ou logo depois pela análise do 
cariótipo juntamente com a observação das características morfológicas apresentadas, que podem 
variar entre os portadores. O artigo Complicação clínica na Anemia Falciforme: Priapismo, trata 
dos aspectos relacionados à Anemia falciforme (AF) e aspectos gerais da complicação do 
priapismo. 
 

No quinto artigo, a mediação familiar como mecanismo eficaz de solução de conflitos de alienação 
parental, se pretende estimular o debate acerca do veto presidencial ao artigo 9º da Lei da Alienação 
Parental, Lei nº 12.318/2010, no tocante a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos 
familiares, especialmente no que tange ao uso da mediação. 
 
O sexto artigo, análise econômica e financeira das empresas do setor de construção civil diante da 
crise econômica no Brasil, avalia o desempenho econômico-financeiro de empresas da construção 
civil nos anos de 2013 a 2015, utilizando o balanço patrimonial e demonstrações do resultado, 
extraindo-se daí informações a respeito da situação financeira e econômica, buscando-se quantificar 
os índices de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade afim de analisar a situação das empresas, 
para levantar características diante o período de crise econômica.  
 
 
Boa leitura! 
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Resumo 
 
Um dos grandes desafios do líder é a obtenção de resultados positivos para a empresa por meio de 
seus liderados. Deste modo, neste artigo procurou-se identificar por meio de um teste que foi 
baseado e adaptado ao que é proposto por Minicucci (1995), o estilo de liderança adotado por 
líderes de lojas de varejo de diferentes segmentos do polo comercial da avenida Expedito Garcia, 
bairro de Campo Grande, município de Cariacica, Estado do Espírito Santo, afim de demonstrar 
se o estilo de liderança praticado por eles influencia no aumento das vendas. A metodologia usada 
para a concretização deste estudo deu-se através de pesquisa bibliográfica que objetivou dar base 
sólida ao referencial teórico. Também foi feita uma pesquisa de campo qualitativa junto aos dez 
gerentes-líderes das lojas de varejo e dez vendedores dessas lojas com o intuito de verificar o estilo 
de liderança deles e compreender a percepção dos vendedores no sentido de apurar se o estilo de 
liderança do líder influencia no aumento das vendas da loja. Vale ressaltar, que o papel do líder e o 
seu estilo de liderança são fundamentais para que os funcionários desempenhem as suas tarefas 
com excelência e atinjam os objetivos da empresa. Os resultados indicaram que o estilo de liderança 
que mais se sobressaiu entre os dez líderes foi o democrático, sendo seguido pelos estilos de 
liderança autocrático e permissivo. Quanto aos dez vendedores das lojas de varejo entrevistados, a 
percepção deles é que o estilo de liderança democrático, influencia no aumento das vendas. 
Palavras Chaves: Líder, Estilos de liderança, Influência. 
 
 

Introdução 
 

Esta pesquisa teve como intento identificar se o estilo de liderança adotado por líderes de 
lojas de varejo situadas no polo comercial da avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, 
município de Cariacica, Espírito Santo, influencia no aumento das vendas praticadas pelos 
vendedores dessas lojas.  

Para alcançar esse objetivo, foi realizado um teste de liderança adaptado ao que é proposto 
por Minicucci (1995), com dez gerentes-líderes de lojas de varejo nas áreas de moda feminina, 
tecidos, moda unissex e infantil, eletrodomésticos, presentes, lingerie, roupas masculinas, calçados, 
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artigos para festas e artigos esportivos para identificar o perfil de liderança de cada um deles. 
Também foi feita entrevista com dez vendedores subordinados aos gerentes-líderes para verificar 
a percepção deles se o estilo de liderança a que são submetidos pelo líder os estimula a vender mais.  

Ao longo do trabalho, principalmente no referencial teórico, serão abordados conceitos 
de liderança, estilos de liderança e varejo. Diante deste contexto, formulou-se o seguinte problema 
de pesquisa: até que ponto o estilo de liderança do líder influencia no aumento de vendas das lojas 
de varejo do polo comercial da avenida Expedito Garcia? 
 

1. Objetivos 

Este artigo tem como objetivo principal demonstrar se o estilo de liderança adotado pelo 
líder influencia no aumento das vendas praticadas pelos vendedores de lojas de varejo da avenida 
Expedito Garcia, bairro Campo Grande no município de Cariacica, Estado do Espírito Santo.  

Nesse sentido, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo para atingir 
os seguintes objetivos intermediários: 
a) Fundamentar teoricamente a pesquisa abordando os seguintes temas: conceitos de liderança; 
estilos de liderança e varejo.  
b) Identificar qual o estilo de liderança influencia no aumento das vendas de lojas de varejo da 
avenida Expedito Garcia.  
 

2.   Metodologia 

Para o desenvolvimento do artigo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica objetivando 
dar base sólida ao referencial teórico do mesmo. De acordo com Lakatos e Marconi (2001), a 
pesquisa bibliográfica trata do levantamento de toda a bibliografia possível já publicada, em forma 
de livros, revistas, publicações avulsas, etc. Sua finalidade é de colocar o pesquisador em contato 
direto com o que foi escrito sobre determinado assunto.  

Posteriormente, foi feita uma pesquisa de campo qualitativa junto a gerentes-líderes de 
lojas de varejo e vendedores com o objetivo de verificar o estilo de liderança dos mesmos e 
compreender a percepção dos vendedores no sentido de apurar se o estilo de liderança dos 
gerentes-líderes influencia no aumento das vendas da loja.  

De acordo com Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa tem como características, o 
ambiente natural como sua fonte direta de dados sendo o pesquisador seu principal instrumento; 
os dados coletados são principalmente descritivos; há mais preocupação com o processo do que 
com o produto; o “significado” que os sujeitos dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 
especial do pesquisador; a análise de dados tende a seguir um processo indutivo. Trata-se de uma 
abordagem teórico-metodológica que expressa outra maneira de construir o conhecimento, outra 
concepção da relação sujeito-objeto na produção do conhecimento. 

Sobre a pesquisa exploratória, Cervo (2002, p. 46) aduz que ela não é uma simples 
conversa. É uma conversa orientada para um objetivo definido: recolher, por meio do 
interrogatório do informante, dados para a pesquisa.  

Para a coleta de dados, no período de 5 a 12 de junho de 2017 foi feito um teste de 
liderança adaptado ao que é proposto por Minicucci (1995) com dez gerentes de lojas de varejo de 
diferentes segmentos para identificar o perfil de liderança de cada um deles, e, também foram 
entrevistados dez vendedores subordinados a esses gerentes para verificar na percepção deles se o 
estilo de liderança a que são submetidos pelo líder os influencia a venderem mais.  
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3.   Desenvolvimento 

 
3.1 Conceitos de liderança 

Liderar pessoas nas organizações requer do líder a habilidade de fazer com que a equipe 
acredite e siga a liderança em suas ações e direcionamentos na execução de tarefas que levem a 
resultados positivos.  Haggai (1990), ensina que a liderança é o esforço de exercer conscientemente 
uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente 
benefício que atendam às necessidades reais do grupo.  

Robbins (2006) destaca a liderança como um processo de influência, no qual os líderes 
são indivíduos que encorajam com suas ações as pessoas e grupos a seguirem uma única direção 
para o alcance de objetivos. 

Vale destacar que o verdadeiro líder influencia naturalmente os seus liderados por meio 
da confiança que estes têm na liderança, devendo atuar de forma ética, otimista e passando grande 
entusiasmo aos seus seguidores, diferenciando-se do chefe, que apenas determina o cumprimento 
de tarefas pelo fato de ter autoridade para tal, sem, contudo, ser um líder.  Jordão (2006) afirma 
que liderar é lidar com pessoas, administrar é gerenciar recursos tecnológicos, materiais, físicos, 
financeiros; lidar com papéis e processos, portanto, ser líder é diferente de ser administrador. Para 
ser considerado líder deve possuir as virtudes esperadas por sua equipe de trabalho para ter a 
credibilidade necessária. 
  Maximiano (2004) enfatiza que liderança é a realização de uma meta por meio da direção 
de colaboradores humanos. A pessoa que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar 
finalidades específicas é um líder. Um grande líder é aquele que tem essa capacidade dia após dia, 
ano após ano, numa grande variedade de situações. 

Assim, importa dizer que a função da liderança dentro da empresa exige certas habilidades, 
devendo o líder atentar para o comportamento dos liderados e para o mercado que está em 
constante transformação. Hampton assim se manifesta:  
 

O líder se caracteriza por uma forte queda para a responsabilidade e conclusão das tarefas, 
vigor e persistência na consecução dos objetivos, espírito empreendedor... Capacidade 
para influenciar o comportamento de outras pessoas e capacidade para estruturar 
sistemas de interação social para finalidades objetivas (HAMPTON, 1990, p.210). 

 
Em suma, a eficácia de uma liderança é percebida quando o líder está lado a lado dos seus 

comandados explicando tarefas, mediando conflitos com sabedoria, avaliando o desempenho 
coletivo e individual, quando é dotado de excelente comunicação e quando propicia treinamento 
constante para a equipe. 
 

3.2 Estilos de Liderança 

Segundo Schermerhorn (2006, p. 143), Estilos de liderança correspondem ao padrão 
recorrente de comportamentos exibidos por um líder.  

A teoria dos estilos de liderança apresenta três estilos: o democrático, autocrático e laissez-
faire (VERGARA, 2012, p. 76).  

Minicucci (1995) afirma que existem três tipos básicos de liderança: autocrática, 
permissiva ou laissez-faire e a democrática. 

O líder democrático ou orientado para as pessoas tem relação de sensibilidade com seus 
subordinados (HAMPTON, 2005, p. 391).  

O líder democrático espera que exista um clima confortável entre as pessoas, destaca as 
relações humanas e a capacidade do trabalho em equipe, pede opiniões e compartilha com o grupo, 
passa parte do seu tempo auxiliando os membros da sua equipe, tem empatia e encoraja seus 
colaboradores para que tenham atitude e consigam administrar dificuldades (MAXIMIANO, 2008, 
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p.197). 
O líder autocrático ou orientado para tarefas, não se preocupa com as pessoas, e sim com 

as tarefas a serem desenvolvidas pelos funcionários (HAMPTON, 2005, p. 392).  
A liderança autocrática apresenta características mais rudes, onde o poder da decisão é 

concentrado somente no líder. É cauteloso com os prazos, gastos, padrões de qualidade, 
cumprimento das metas e determina as tarefas para cada pessoa (MAXIAMIANO, 2008, p. 196). 

Segundo Vergara (2007, p. 76), o líder liberal, ou laissez-faire, "é aquele conhecido na 
intimidade por deixar rolar". Diferente dos outros estilos, o laissez-faire dá total liberdade aos seus 
subordinados na tomada de decisão, influenciando o mínimo possível. Além disso, a divisão das 
tarefas é totalmente decidida pelo grupo, havendo uma total falta de participação do líder 
(CHIAVENATO, 2003, p. 152). 

Minicucci (1995) ressalta que um bom líder tem habilidade de mudar a cada situação 
quando necessário, é preciso ter variedade de comportamentos para se adaptar e adequar a cada 
situação. 
 

É preciso saber ser autocrático, democrático ou permissivo de acordo com a situação é 
preciso conhecer o subordinado para poder utilizar a liderança compreensivelmente. 
Nem todas as pessoas expressam o mesmo tipo de comportamento e a cada tipo de 
comportamento ou situação concomitantemente se exercerá determinado tipo de 
liderança. (MINICUCCI, 1995, p. 298) 

 
Independente do estilo de liderança exercido, é de extrema importância que o líder tenha 

a habilidade de fazer com que sua equipe busque um objetivo em comum (VERGARA, 2007, p. 
83). 
 

3.3 O Varejo da Avenida Expedito Garcia  

Las Casas, (2006, p.13), nos ensina que além de criar empregos e movimentar a economia, 
o varejo é importante elemento de marketing, que permite criar utilidade de posse, tempo e lugar. 

Conhecida por ser um shopping a céu aberto, a avenida Expedito Garcia, no bairro de 
Campo Grande, é onde se encontra a maioria dos estabelecimentos comerciais de Cariacica, sendo 
de extrema importância para o município, pois gera emprego, renda e movimenta a economia local. 

Segundo Kotler e Keller (2006), todas as atividades de venda de bens ou serviços 
diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. 

Referência em todo o estado do Espírito Santo, o centro comercial de Campo Grande, 
na Avenida Expedito Garcia e suas ruas transversais, conta mais de mil empresas comerciais em 
sua maioria lojas de varejo de rua de segmentos diferentes, gerando aí cerca de 15 mil empregos e 
tem um movimento diário de 80 mil pessoas.  

Parente (2007, p. 33) conceitua as lojas especializadas como lojas que apresentam um 
sortimento profundo em algumas linhas de produtos e estão direcionadas para certo segmento de 
mercado. São lojas de presentes, confecções, material de construção, brinquedos, calçados, móveis, 
livros e outros. 

Por fim, a relevância do varejo na economia não deixa dúvidas, diversas empresas 
comercializam seus produtos e serviços diretamente ao consumidor por meio de lojas físicas de 
varejo, movimentando milhões de reais em negócios. 
 
 

4.    Resultados 
 
Objetivando melhor entender os tipos de liderança estudados e a sua influência no 

aumento das vendas das lojas de varejo pesquisadas, foi desenvolvido um teste sobre o estilo de 
liderança baseado e adaptado ao que é proposto por Minicucci (1995, p.312). O teste foi composto 
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de oito questões com três opções de respostas, tendo o líder que escolher a alternativa que mais se 
identificava revelando suas atitudes frente aos vendedores. 

Assim sendo, os dados foram levantados a partir do teste de estilo de liderança  que foi 
aplicado a dez líderes (L) de ambos os sexos de lojas de varejo de diferentes segmentos, a saber: 
moda feminina (L1) , tecidos (L2), moda unissex e infantil  (L3), eletrodomésticos (L4), presentes 
(L5), lingerie (L6), roupas masculinas (L7), calçados (L8), artigos para festas (L9), artigos esportivos 
(L10), escolhidas aleatoriamente para este estudo, obtendo-se então as informações necessárias 
para a estruturação das análises dos resultados.  

O resultado foi obtido na somatória de respostas, e, aquela com maior frequência 
determinava o estilo de liderança do gerente-líder que de acordo com o teste eram o democrático, 
autocrático e permissivo. 

Nos resultados obtidos através do teste do estilo de liderança, observou-se que: O líder 
da loja de moda feminina (L1), tem 75% de liderança democrática e 25% de liderança autocrática. 
Os líderes da loja de tecidos (L2) e da loja de lingerie (L6) tem 100% de liderança democrática. Os 
líderes da loja de moda unissex e infantil (L3) e da loja de   presentes (L5), tem 87,5% de liderança 
democrática e 12,5% de liderança autocrática. O líder da loja de eletrodomésticos (L4), tem 87,5% 
de liderança democrática e 12,5% de liderança permissiva. O líder da loja de roupas masculinas 
(L7), tem 75% de liderança democrática, 12,5% de liderança autocrática e 12,5% de liderança 
permissiva. O líder da loja de calçados (L8), tem 50% de liderança democrática, 25% de liderança 
autocrática e 25% de liderança permissiva. O líder da loja de calçados (L9), tem 62,5% de liderança 
democrática, 25% de liderança autocrática e 12,5% de liderança permissiva. O líder da loja de 
artigos esportivos (L10), tem 87,5% de liderança democrática e 12,5% de liderança permissiva.  

Conforme demonstrado no teste aplicado aos dez líderes das lojas de varejo, é importante 
frisar que cada um deles tem o seu estilo de liderança, e, esta forma individual de liderar, traz para 
os vendedores aspectos positivos e negativos que podem ser alterados conforme a pré-disposição 
do líder em aceitar as mudanças necessárias para que os objetivos traçados pela empresa sejam 
atingidos.  Impende destacar que o estilo de liderança que mais se sobressaiu entre os dez gerentes-
líderes que participaram do teste foi o democrático, sendo seguido pelos estilos de liderança 
autocrático e permissivo.  

Uma empresa mal liderada pode ter seus objetivos comprometidos, e a maneira como se 
tratam os colaboradores, a forma como se apresentam as tarefas e metas e o jeito como se cobram 
os resultados esperados, podem influenciar no desempenho das pessoas envolvidas. Para Robbins 
(2006), exercendo influência direta sobre as pessoas, a liderança, após ser aceita, impulsiona o grupo 
ao alcance dos objetivos da empresa, promovendo ações para a equipe atingir maior eficácia e ser 
mais bem preparada para os desafios. 

Num outro momento, também se realizou uma pesquisa com dez vendedores (V) de 
ambos os sexos das mesmas lojas de varejo cujos líderes responderam ao teste do estilo de 
liderança, concluindo-se após a apuração do resultado, que os dez vendedores entrevistados 
afirmaram que o estilo de liderança do líder influencia no seu desempenho e consequentemente no 
aumento das vendas.  

Neste passo, o vendedor da loja de moda feminina (V1) disse que o estilo do seu líder é 
democrático, e, embora centralize algumas ações, a sua forma de lidar com os liderados os estimula 
a vender mais.  Os vendedores da loja de tecidos (V2) e da loja de lingerie (V6) tem um líder com 
estilo de liderança democrático, e o seu estilo de liderança os influencia a vender mais.  Os 
vendedores da loja de moda unissex e infantil (V3) e da loja de   presentes (V5), compartilham que 
o estilo de liderança do líder é democrático e autocrático, sendo, porém, o líder aberto ao diálogo, 
o que os impulsiona não medirem esforços para vender mais.  O vendedor da loja de 
eletrodomésticos (V4) e o vendedor da loja de artigos esportivos (V10), estão submetidos aos 
estilos de liderança democrático e permissivo, entretanto, são estimulados bater as metas de vendas. 
O vendedor da loja de roupas masculinas (V7), o vendedor da loja de calçados (V8) e o vendedor 
da loja de calçados (V9) aduzem que a liderança é democrática, havendo situações em que o líder 
é autocrático e permissivo, mas a predominância do estilo democrático influencia no aumento das 
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vendas. 
Os vendedores de forma unanime informaram na entrevista, que o estilo de liderança 

democrático permite um relacionamento harmonioso com o líder, e que quando ocorrem 
problemas, os mesmos são resolvidos com diálogo. Disseram ainda que acreditam no líder, 
procurando fazer de tudo para alcançar as metas de vendas. 

Ao serem indagados se o estilo de liderança influencia no desempenho das vendas, 
obteve-se como resposta de todos os vendedores que sim, e que se tivessem um líder autocrático 
ou permissivo, o clima seria outro, provavelmente a produtividade das vendas seria menor, já que 
pelo estilo de liderança que tem, sentem-se motivados a enfrentar e superar os desafios 
estabelecidos pelo líder.    

Hersey (1976, p.19) enfatiza que os líderes que conseguem motivar seu pessoal com êxito 
são aqueles capazes de criar um ambiente com objetivos (incentivos) compatíveis com os motivos 
(necessidades) específicos dos seus funcionários.  

Araújo (2006, p.341), não deixa por menos: no estilo democrático ou participativo ao 
contrário do estilo autocrático o enfoque são as relações humanas. Por conta disso, os objetivos e 
estratégias são definidos tanto pelo líder, quanto pelos colaboradores, de maneira totalmente 
democrática.  

É de se perceber que os dez vendedores das lojas de varejo entrevistados, são 
predominantemente submetidos pelo líder a um estilo de liderança democrático, e que tal forma 
de agir do gerente-líder influencia no aumento das vendas, pois eles se sentem com liberdade para 
atuar, e esboçam as providências e técnicas para atingir as metas de vendas com o aconselhamento 
técnico do líder, quando necessário, ressaltando que a divisão de tarefas fica a critério dos 
vendedores. 

Drucker (1999), afirma que na atualidade, novas práticas solicitam a aplicação da 
criatividade e flexibilidade nos negócios. Há necessidade de um novo modelo de liderança nas 
organizações contemporâneas, competindo ao líder liberar as energias e potencial das pessoas, 
visando adquirir talentos, inteligência e conhecimentos para enfrentar a complexidade das 
mudanças. 

A situação mais favorável para um líder influenciar seu grupo é aquela em que ele é 
estimado pelos membros, tem uma posição de grande poder e dirige um trabalho bem definido. 
(HERSEY, 1976, p. 118) 

Como se pôde verificar nos resultados da pesquisa, a liderança democrática está em 
constante interação com os vendedores, ajudando no sucesso profissional, destes, pois trabalharão 
com maior satisfação e obterão melhores resultados, significando assim que o estilo de liderança 
tem influência no aumento das vendas das lojas de varejo pesquisadas. 
 

5.   Considerações Finais 
 
Após a realização da pesquisa que teve como principal objetivo demonstrar se o estilo de 

liderança adotado pelo líder influencia os vendedores no aumento das vendas de lojas de varejo, 
foi possível constatar que o estilo de liderança democrático que é adotado majoritariamente pelos 
dez líderes entrevistados, tem influenciado o crescimento das vendas, e quanto aos estilos de 
liderança autocrático e permissivo, os mesmos conforme a percepção dos vendedores, são 
adotados apenas em situações específicas que ocorram nas lojas. 

Minicucci (1995), afirma que é preciso saber ser autocrático, democrático ou permissivo 
de acordo com a situação é preciso conhecer o subordinado para poder utilizar a liderança 
compreensivelmente.  

É inconteste que o estilo de liderança democrático predominante nos dez gerentes-líderes, 
exerce grande influência nos vendedores, que em razão deste estilo, se dedicam ao máximo para 
aumentarem as vendas e ultrapassarem as metas estabelecidas pela empresa.   

A vista do exposto, após a realização da pesquisa, foi possível concluir que o objetivo 
principal deste estudo, que era demonstrar se o estilo de liderança adotado pelo líder influencia no 
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aumento das vendas de lojas de varejo foi atingido com base em todas as respostas coletadas e 
resultados tabulados. Sendo assim, sugere-se mais estudos sobre o tema voltados para a área de 
varejo.  
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Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se a gestão dos projetos de mobilidade urbana está em 
conformidade com as diretrizes de planejamento e execução de projetos. Com base nessa proposta, 
realizou-se uma pesquisa teórica com análise bibliográfica e documental, além de entrevistas com 
gestores e consultores da área. Através da pesquisa foi possível compreender os fatores que 
influenciam na execução de projetos e analisar as particularidades da administração pública. Em 
síntese, esta pesquisa relata que o setor público tem se esforçado para implementar um 
gerenciamento de projetos eficiente, porém ainda existem falhas que precisam ser trabalhadas para 
se obter um resultado condizente com seu planejamento. 
Palavras-chave: gerenciamento de projetos; administração pública. 
 
 

Introdução 

 
Nos últimos anos, o item mobilidade urbana, tem sido muito discutido devido à 

necessidade de atender a população de uma maneira satisfatória com projetos que contemplem a 
interação entre pedestres e os mais diversos meios de transporte, motorizados ou não, priorizando 
ainda o espaço a ser transformado. 

Sabendo que a administração pública é responsável por proporcionar aos cidadãos o 
direito de transitar, são realizadas, juntamente com a população, audiências públicas de projetos 
voltados para a mobilidade urbana, que após aprovados, são incluídos no Plano Plurianual (PPA) 
de governo. Dentro desse contexto, percebe-se a necessidade de verificar como é realizada a gestão 
de projetos voltados para a mobilidade urbana de responsabilidade da Administração Pública.  A 
partir deste ponto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: A gestão de projetos de mobilidade 
– Corredor Leste-Oeste – tem sido realizada conforme os preceitos teóricos? 
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1.   Objetivos 
 

Neste sentido, o estudo busca avaliar se a gestão de projetos no setor público, 
especificamente no item mobilidade urbana, está em conformidade com as diretrizes de 
planejamento e execução de projetos.  

A pesquisa foi realizada no Departamento Estadual de Estradas e Rodagens – DER/ES, 
com início em outubro de 2016 e término em maio de 2017.  
 
 

2.   Metodologia 
 

Segundo Fraga (2009, p. 51), a pesquisa classifica-se conforme dois critérios “[...] métodos 
primários ou gerais e métodos intermediários ou específicos. Os métodos primários ou gerais [...] 
são classificados em analítico-empírico, teórico e crítico-dialético.” Nesta pesquisa foi utilizado o 
método analítico-empírico, com pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas. 

Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas com atores de órgãos que compõem 
a estrutura de planejamento, gestão e execução operacional, além de consultores que prestam 
serviços a esses órgãos. Os órgãos consultados foram: SEP – Secretaria de Economia e 
Planejamento, DER/ES – Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo e a SETOP – 
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas. Os portais da internet dos órgãos citados 
foram importantes canais de informação, principalmente nos itens que tratam do planejamento dos 
projetos.  

A abordagem aos órgãos foi realizada de forma distinta, pois dependeu da disponibilidade 
de cada fonte de informação: foi encaminhado um questionário estruturado com perguntas abertas, 
encaminhado e retornado com as respostas, por e-mail e também foi utilizada entrevista por meio 
de um roteiro de perguntas semiestruturadas, que seguiram rumos específicos, dependendo da 
resposta do entrevistado. Isso contribuiu para se obtivesse maior aprofundamento nas informações 
necessárias. 
 
Tabela 01 – Entrevistas e suas Qualificações 

Fonte: pesquisa de campo 

 
O estudo foi qualitativo, fazendo uma análise com base na literatura consultada e nas 

informações obtidas por meio dos questionários, entrevistas, documentos, portais da internet dos 
órgãos e o processo formal e detalhado de construção da Rodovia Leste-Oeste. 
 
 

3.   Desenvolvimento 

 
3.1   Gerenciamento de Projetos 
 

De acordo com Pestana e Valente (2010), o gerenciamento de projetos surgiu no período 
pós-Segunda Guerra e a partir dos anos 70 passou a ser utilizado nos diversos setores da economia. 

ENTREVISTADO CARGO FUNÇÃO/ÓRGÃO 

A Servidor do DER/ES Responsável pelo gerenciamento de 
projetos da DER/ES 

B Servidor da SETOP Responsável pelo gerenciamento de 
projetos da SETOP 

C Engenheiro e gestor da obra do 
Corredor Leste-Oeste  

Responsável pela execução e 
acompanhamento da obra do 
Corredor Leste-Oeste 

D Consultor BNDES Responsável pela análise de 
viabilização do projeto 
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Atualmente tem sido explorado em diversos ramos de atividade, inclusive na área pública, sendo 
de fundamental importância na transformação do planejamento em resultados, otimizando a 
alocação de recursos, diminuindo as surpresas, trazendo maior eficiência à gestão de projetos. 

Segundo Gasnier (2000) o PMI - Project Management Institute (Instituto de Administração 
de Projetos) é uma instituição mundial sem fins lucrativos, que visa promover o profissionalismo 
e desenvolver o estado da arte no gerenciamento de projeto e determinar a aceitação do 
gerenciamento de projeto como uma disciplina e uma profissão.  

O gerenciamento de projetos é conduzido por pessoas, dentro de parâmetros pré-
definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidades, aplicando conhecimento, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos seus requisitos. Os projetos podem 
ter impactos sociais, econômicos e ambientais que terão duração mais longa que os projetos 
propriamente ditos. Cria um produto, serviço ou resultado único e o resultado pode ser tangível 
ou intangível, além de ser utilizado para a melhoria dos mesmos e buscar resultados em projetos 
de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para determinar se uma tendência 
existe ou se um novo processo beneficiará a sociedade. (PMI, 2013, RIBEIRO, 2007). 
 
Gráfico 01 - Características do ciclo de vida do projeto 

Fonte: PMI(2013) 

 
PMI (2013, p.38) enfatiza que para se definir o ciclo de vida de um projeto são necessárias 

fases que contemplem do início ao término, estas por sua vez são sequencias e denominadas de 
acordo com as necessidades de gerenciamento e controle. 
 
3.2   Gerenciamento de Projetos na Administração Pública 

 
A administração pública é composta de princípios básicos que reunidos formam regras 

de observância para um bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, 
publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica, motivação e supremacia do interesse público. Vale ressaltar que os cinco primeiros estão 
previstos no art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988. (MEIRELLES, 2006). 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 165, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 
29/10/1998, impõe a obrigatoriedade de elaboração do Plano Plurianual – PPA, no qual se 
estabelecem diretrizes, objetivos e metas a serem para despesas de capital e outras decorrentes delas 
e dos programas de duração continuada, definindo-os de forma regionalizada e num período de 
quatro anos. (BRASIL, 1988). 

Com o surgimento da estrutura e introdução do PPA – Plano Plurianual na gestão pública 
como instrumento central de planejamento, verifica-se que habilidades em gerenciamento de 
projetos são essenciais para a gestão destes programas e projetos, que proporciona ganho de 
qualidade e efetividade no setor público. Pois a administração pública busca continuamente 
aprimorar a qualidade dos serviços visando alcançar sua missão que é atender as reais necessidades 
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da sociedade. (PISA e OLIVEIRA, 2013). 
Os entes governamentais trazem suas próprias definições de projetos para disseminar as 

práticas de gerenciamento de projetos. O Governo Federal em seu Manual Técnico de Orçamento 
- MTO 2015 traz a seguinte definição de projeto: “Instrumento de programação utilizado para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, 
das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de 
governo.” (BRASIL, 2015, p.35). 

Segundo Santos e Costa (2013, p.09) “O objetivo da administração por projetos é alcançar 
controle adequado do projeto, no intuito de assegurar sua conclusão no prazo e no orçamento 
determinado, obtendo a qualidade previamente estipulada.” 

Para Vargas (2016), o perfil do gerenciamento de projetos é o mesmo nos setores público 
e privado, o que muda é a estrutura por trás do projeto. A administração pública possui 
procedimentos que divergem do setor privado, como os processos de aquisição que são amarrados 
pela lei de licitações. 
 

Gerenciar e implementar bem os projetos também são aspectos importantes para o setor 
público. A tarefa dos governantes públicos é utilizar os recursos públicos para a 
promoção de projetos complexos para o benefício da população.  As políticas e 
programas governamentais precisam ser entregues dentro do prazo estabelecido, dentro 
dos custos estimados, e em concordância com as expectativas. Nos últimos anos, os 
setores públicos, em diferentes países, têm sofrido significativa pressão para reinventar 
seus modelos operacionais. (SILVA JR E FEITOSA, 2012, p.209). 

 
 

4.   Discussão e Análise dos Resultados 
 

A seguir apresentam-se características do gerenciamento de projetos do Governo do 
Estado do Espírito Santo, delimitando-se no projeto de construção do corredor Leste-Oeste. 
 
4.1   A Obra do Corredor Leste-Oeste Segundo Pesquisa com Informações Publicadas 
pela Imprensa Local 
 
Figura 02 - Localização da Obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gazeta Online 

O corredor Leste-Oeste que liga a BR 262 com a Darly Santos foi planejado com o intuito 
de desafogar o trânsito nestas vias, sendo uma alternativa para caminhões pesados que carregam e 
descarregam no Porto de Capuaba. 

A obra teve início em 2007 tinha previsão de entrega até 2009, com investimento inicial 
de R$ 70 milhões. Segundo o DER/ES só nos trechos de obras prontas já foram gastos R$ 250 
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milhões e as que ainda estão em andamento custarão mais R$ 150 milhões, totalizando R$ 400 
milhões. 

Estes dados confirmam a teoria de Keeling (2002) que alerta que os projetos fracassam 
ou são abandonados devido a vários motivos, tais como a falta de acompanhamento dos prazos 
ocasionando aumento do custo e redução dos níveis de qualidade. 

Em novembro/2014 a obra foi paralisada por falta de recursos. Perim (2017), Diretor de 
obras do DER/ES, esclareceu que como o tesouro estadual não teve condições de arcar com essa obra, 
o governo do estado autorizou o financiamento da obra com o BNDES. A partir da retomada, o novo 
prazo para a rodovia ficar pronta era de 18 meses. Foi retomada em agosto/2015, com previsão de 
conclusão em fevereiro/2017, o que não aconteceu. A última previsão que se teve era para final de 
outubro/2017, porém Bergoli (2017), Diretor geral do DER/ES, ressalta que a demora na 
conclusão da obra é devido a contratos independentes e específicos, os quais prolongarão a obra 
até o ano de 2018. 

De acordo com o DER/ES, o processo de desapropriações necessário para a realização das 
obras atrasou a conclusão, as negociações entre o governo e os moradores foram além dos prazos 
previstos inicialmente, por razões alheias à vontade do órgão. 

Outro fator que gerou atrasos no cronograma foi o tipo de solo encontrado na região. A Leste-
Oeste está sendo construída sobre um antigo alagado, com terreno de solo mole, que precisou ser 
estabilizado para que o asfalto não deforme. 
 
4.2   Informações Obtidas com as Entrevistas 

 
De acordo com informações fornecidas pelo entrevistado A, foi possível verificar diversas 

questões referentes ao gerenciamento de projetos. Segundo o entrevistado, o gerenciamento de 
projetos do Governo do Estado do Espírito Santo foi desenvolvido com o intuito de monitorar os 
projetos estruturantes (esforço temporário que estrutura e mobiliza os principais recursos, com 
gestão intensiva do governo, para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, que contribua 
de forma significativa para entregar benefícios relevantes à sociedade) elencados através de seu 
planejamento estratégico, além de tentar alavancar e gerar resultados para a sociedade. 

O gerenciamento de projetos de nível estratégico do Estado do Espírito Santo é 
comandado pela Secretaria de Economia e Planejamento (SEP), que gerencia intensivamente uma 
carteira de 21 projetos estruturantes, entre os quais está a obra referente ao Corredor Leste-Oeste 
que compõem 01 projeto estruturante que trata da Integração Metropolitana. A equipe desta 
Secretaria gerencia os projetos junto às equipes executoras a que chamaremos de gerenciamento 
de nível técnico. 

Pisa e Oliveira (2013) ressaltam que a partir do planejamento começa a perceber que as 
habilidades em gerenciamento de projetos são essenciais para a gestão dos programas e projetos de 
governo. 

No âmbito do Desenvolvimento Urbano e Regional, existe o projeto estruturante: 
integração Metropolitana que está sob a responsabilidade do DER/ES e tem como objetivo 
melhorar a mobilidade urbana na região metropolitana, dar celeridade para as cargas com origem e 
destino ao Porto de Vitória e potencializar atividades econômicas no entorno dos corredores 
viários metropolitanos, tendo como público alvo, usuários de transporte e comunidades locais, 
bem como exportadores e importadores que utilizam as vias da região metropolitana. Este projeto 
possui como entrega à sociedade a implantação de intervenções urbanas de mobilidade que engloba 
o projeto do corredor Leste-Oeste. 

Estes dados confirmam o que diz Pisa e Oliveira (2013) quando relatam que a 
administração pública busca aprimorar a qualidade dos serviços visando alcançar seu principal 
objetivo que é atender as necessidades da sociedade, utilizando-se do gerenciamento de projetos 
como alternativa essencial para proporcionar esse ganho de qualidade e efetividade. 

O entrevistado relata que o DER/ES possui um Escritório de Projetos (PMO) formado 
por profissionais graduados e com experiência em gerenciamento de projetos, que por sua vez 
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executam projetos alinhados com o Plano Plurianual e com o planejamento estratégico de governo 
conforme descrito anteriormente.  

Em entrevista com uma das gestoras de projetos da SETOP, denominada entrevistada B, 
esclarece que a concepção de um novo projeto viário se inicia no contínuo processo de 
planejamento no âmbito da secretaria ou de suas coligadas (DER/ES e CETURB/GV), na busca 
de soluções mais adequadas para problemas já diagnosticados na mobilidade das áreas urbanas. Em 
geral os projetos subsidiam a captação de recursos no tesouro ou em fontes externas.  

No entanto o entrevistado C, responsável pela obra do corredor Leste-Oeste, relata que 
um dos possíveis motivos para atraso na realização de um projeto é a falta de planejamento prévio, 
pois relata que países desenvolvidos realizam todo o planejamento do projeto antes de sua 
execução, considerando as licitações que deveriam ocorrer e as devidas desapropriações, além de 
todo mapeamento da área. Estes dados corroboram o que é relatado por Gido e Clements (2007), 
pois a ausência de planejamento aumenta o risco de que o escopo total do projeto não seja 
concluído dentro do orçamento e prazo estabelecidos. 

Almeida (2015) vai nessa mesma linha, pois diz que gerenciamento de projetos no setor 
público necessita de medidas que atuem em sua transformação cultural, comprovando sua eficácia 
no sentido de qualidade, otimização de recursos e tempo e racionalização de custos. 

Estes dados confirmam, também, o que diz Favaro e Silva (2012) quando dizem que os 
projetos surgem com base numa necessidade da empresa, pois as organizações estão sempre 
procurando novas maneiras de gerar negócios, que no caso da administração pública é a satisfação 
da população. 

De acordo com relatos da entrevistada D, dentro do programa de integração 
metropolitana do DER/ES estão em andamento as obras do Corredor Leste-Oeste, sendo o 
viaduto Santa Catarina e acessos, ponte sobre o Rio Marinho e transposição da adutora da CESAN, 
além de outras obras como a de implantação da Rodovia José Sette. 

As obras do Corredor Leste-Oeste impactam diretamente no deslocamento individual e 
coletivo através da implantação de novas vias que interligam os municípios da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), onde o tráfego encontra-se saturado. Esta obra irá 
desviar o trânsito pesado de caminhões que necessitam acessar o Porto de Capuaba em Vila Velha, 
gerando segurança e melhoria no fluxo de tráfego local e facilitando acesso da carga ao porto, 
melhorando assim a mobilidade urbana. 
 
 

5.   Considerações Finais 
 

Com essa pesquisa que delimitou-se na obra do Corredor Leste-Oeste do Governo do 
Estado do Espírito Santo, pôde-se perceber que o gerenciamento de projetos no setor público 
atende parcialmente as diretrizes de planejamento e execução de projetos, pois são planejados 
apressadamente visando a aceitação da população, não levando em conta as interferências externas 
(desapropriações, qualidade do solo, licitações), ocasionando o atraso da obra que 
consequentemente resultam em aumento de custos e do tempo estimado para sua entrega. 

Apesar disso, a administração pública tem trabalhado no sentido de implantar um 
gerenciamento de projetos eficientes, pois ressalta-se que este universo possui variáveis que 
dificultam uma maior eficácia das atividades desenvolvidas. 

Outro aspecto é que a administração pública tem como particularidade a necessidade de 
contratação por meio de licitações. A grande competitividade entre as empresas faz com que ocorra 
uma redução significativa do valor orçado, porém as empresas entram em licitações sem realizar 
um estudo aprofundado da área a ser transformada, deparando-se com interferências que 
consequentemente aumentarão o custo e o prazo de término da obra. 

Com isso, pode-se avaliar que existem falhas entre o gerenciamento estratégico, voltado 
para as ações a serem desenvolvidas, e o operacional que trata da efetiva execução do projeto, pois 
o mesmo pode não levar em consideração as situações que possam vir a surgir ao longo da 
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execução. 
Essa pesquisa não teve a pretensão de esgotar o assunto de mobilidade urbana no Espírito 

Santo e de todo o processo, tampouco analisar detalhadamente o projeto do corredor Leste-Oeste, 
mas sim, à luz da teoria sobre o tema, trazer informações que possam estar dificultando a obra 
citada, principalmente no que se referem ao cumprimento de prazos e o orçamento inicial.  Esses 
frequentes atrasos em obras públicas de infraestrutura, geram prejuízos para o desenvolvimento 
econômico, especialmente no que diz respeito a fatores como produtividade e competitividade. 

Após o desenvolvimento da pesquisa em questão, torna-se interessante obter maiores 
informações do que diz respeito ao contexto, para um melhor entendimento sobre a importância 
do gerenciamento de projetos na administração pública. 

Dessa forma, sugere-se que sejam efetuadas novas pesquisas com as seguintes 
delimitações: avaliar o gerenciamento de projetos em empresas privadas identificando as 
ferramentas utilizadas e as principais diferenças entre as áreas pública e privada; identificar quais os 
fatores que levam os projetos a serem concluídos ou não e quais as variáveis envolvidas no sucesso 
de um projeto; Verificar como são realizados os processos licitatórios das obras ou 
empreendimentos de grande impacto socioeconômico. 
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Resumo 

 
A Trissomia 21 ou Síndrome de Down (SD) é uma síndrome de origem genética, caracterizada por 
distúrbio cromossômico identificado como trissomia do cromossomo 21, sendo uma das 
anomalias cromossômicas mais comuns. É diagnosticada ao nascimento ou logo depois pela análise 
do cariótipo juntamente com a observação das características morfológicas apresentadas, que 
podem variar entre os portadores. O presente trabalho apresenta uma revisão da literatura a fim de 
compreender a caracterização dos aspectos genéticos e fenotípicos da Síndrome de Down. 
Palavras-chave: Trissomia 21; aspectos genéticos e morfológicos; Down 
 

 
Introdução 

 
A Síndrome de Down (SD) é classificada como cromossomopatia que se caracteriza pela 

presença de um cromossoma 21 a mais. Ocorre em 1 a cada 1000 nascimentos, tornando-se uma 
síndrome de alta incidência na sociedade. A alteração cromossômica pode acontecer em qualquer 
mulher, considerada de alto risco em mulheres com idade mais avançada, há também uma 
transmissão familiar, a qual os progenitores já têm a alteração genética que predispõe originar os 
seus descentes com a Trissomia 21 (GASPAR, 2013). 

As gestações de fetos com T21 podem acarretar em aborto espontâneo após as 10 semanas 
(43%), e ou após as 16 semanas (23%). A T21 contempla a causa primordial do défice cognitivo, 
sendo moderada a grave, e para muitos casais a interrupção destas gravidezes é uma opção. São 

interligadas a anomalias que levam ao aumento de morbidade e mortalidade neonatal, as 
malformações cardiovasculares com 40-50% dos casos, gastrointestinais que ocorrem em 11% dos 
casos, doença de Hirschsprung e fístula traqueoesofágica, também, incluem malformações 
formações dos membros (9%), do trato urinário (6%) e cataratas congénitas (1%) (REIS, 2013). 
Em um estudo realizado por John Langdon Down (1866), relatou que portadores da síndrome 
tinham características físicas que se assemelhavam aos habitantes da Mongólia, a qual denominou 
de idiotia mongoloide (LEFÈVRE, 1988). 

“A denominação de Síndrome de Down só foi proposta após várias outras denominações 
terem sido usadas: imbecilidade mongolóide, idiotia mongolóide, cretinismo furfurácea, acromicia congênita, criança 
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mal acabada, criança inacabada, dentre outras.” (SILVA; DESSEN, 2002, p. 167). 
A SD pode ser classificada em três tipos distintos de comprometimentos cromossômicos: 

Trissomia Simples, caracterizada pela não disjunção do cromossoma 21 (96% dos casos); 
Translocação, em indivíduos com SD apresenta-se 46 cromossomos e não 47 (como na Trissomia 
Simples); e Mosaicismo, descrita por no mínimo duas populações distintas, que apresenta um 
percentual de suas células normais, 46 cromossomos, e outro percentual no mesmo individuo, com 
47 cromossomos que caracteriza a Trissomia parcial (2% dos casos), descreve-se que presnilinina 
1 e 2, são proteínas do fuso que estão vinculadas a não disjunção do cromossoma (MUSTACCHI; 
PERES, 2000). O objetivo deste estudo é demonstrar os aspectos genéticos da Síndrome de Down, 
bem como os conhecimentos gerais acerca deste distúrbio genético. 
 
 

1.   Objetivo 
 

Caracterizar os aspectos genéticos e fenotípicos da Síndrome de Down por meio da 
revisão da literatura disponível. 
 
 

2.   Metodologia 

A Pesquisa bibliográfica foi realizada utilizando os termos Síndrome de Down, 
características genéticas, trissomia do 21, cariótipo para SD e foi realizada na plataforma de 
indexação de artigos Scielo, PubMed, UptoDate, e Research Gate. As palavras-chave "Síndrome", 
"Down", "trissomia" e "características genéticas" foram utilizadas. Os manuscritos encontrados 
abrangem o período de 1988 a 2018 com base nos termos pesquisados. O processo de exclusão foi 
baseado na leitura dos títulos e resumos dos manuscritos encontrados, a fim de selecionar os 
manuscritos mais relevantes para os resultados e discussão. Devido ao atual caráter de revisão deste 
manuscrito, a aprovação por um comitê de ética não foi necessária. 
 
 

3.   Resultado e discussão  
 
3.1 Características clínicas e fenotípicas da SD  

 
Indivíduos portadores da Síndrome de Down (SD) apresentam acarcterísticas clínicas e 

morfológicas comuns e distintas. O conjunto destas características, que vão desde malformações 
até condições médicas e comprometimento cognitivo caracterizam o fenótipo da SD, que, apesar 
de variável, a sua análise pode ser de grande ajuda para o diagnóstico da  síndrome. (SCHIEVE et 
al., 2009; ROIZEN & PATTERSON, 2003 citados por BULL & Committee on genetics, 2011). 
Dentre os fenótipos variados, as características físicas mais comuns são hipotonia, braquicefalia, 
pregas epicânticas, fendas palpebrais inclinadas para cima, sinais de Brushfield, boca pequena, 
orelhas pequenas e de baixa implantação, pele excessiva na nuca, prega palmar transversal única e 
cúpula curta com clinodactilia e amplo espaçamento com sulco plantar profundo entre o primeiro 
e o segundo dedo do pé (Figura 1) (BULL & Committee on genetics, 2011; OSTERMAIER et al., 
2018; ALAO et al., 2010; CHOI, 2008). Algumas condições médicas como problemas de visão  e 
audição são observadas com alta prevalência entre portadores de SD (Tabela 1) (BULL & 
Committee on genetics, 2011). 
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Tabela 1 – Prevalência de características clínicas na SD 

Fonte: Adaptado de BULL & Committee on genetics (2011) 

 

Figura 1- Características morfológicas da Síndrome de Down 

Fonte: Portal da Pediatria, adaptado de OSTEMAIER et al. (2018) 

 
CONDIÇÃO 

 
PREVALÊNCIA (%) 

Problemas de visão 80-60 

Problemas de audição 60-75 

Cataratas 15 

Ametropia 50 

Apneia do sono obstrutiva 50-75 

Otite  50-70 

Cardiopatia congênita 40-50 

Hipodontia e atrasos da erupção dentária 23 

Artresias gastrointestinais  12 

Doenças da tireóide 4-18 

Convulsões 1-13 

Problemas hematológicos  

Anemia 3 

Carência de ferro 10 

Síndrome mieloproliferativa transitória 10 

Leucemia 1 

Doença celíaca  5 

Instabilidade atlantoaxial 1-2 

Autismo 1 

Doença de Hirschsprung <1 
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3.2   Características genéticas 

 
A síndrome de Down ocorre pela trissomia completa do cromossoma 21 ou uma 

trissomia parcial que inclui a região 21q22.3. Cerca de 95% dos casos provém da trissomia completa 
ou regular (Figura 2); cerca de 3% é devido ao mosaicismo, alteração em que os pacientes podem 
ter células normais e células com cromossoma 21 a mais;  por uma translocação (Figura 3) cerca de 
2%, que é caracterizada com 46 cromossomos, mas, pode ocorrer do cromossomo 14, ter material 
cromossômico   do cromossoma 21 (Díaz-Cuéllar et al, 2016; BULL & Committee on genetics, 
2011).  
 
Figura 2- Cariótipo de cromossomos com trissomia do 21 completa. 

Fonte: Adaptado de KOZMA (2007) 
 
 
Figura 3- Cariótipo de cromossomos com trissomia do 21 por translocação. 

Fonte: Adaptado de KOZMA (2007). 
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Por meio do cariótipo pode-se confirmar a SD ainda no pré-natal, por técnicas de 
Hibridação in situ por fluorescência (FISH), Amplificação Multiplex de Sondas Dependente de 
Ligação(MLPA) ou hibridização genômica comparativa, as amostras são obtidas através de biopsia 
do cordão umbilical, líquido amniótico ou cordocentese. A detecção convencional para SD 
classifica os pacientes em alto e baixo risco, caracterizada pela idade materna exames não invasivos 
realizados no sangue materno e marcadores ultrassonográficos de alterações cromossômicas, 
também, através de testes moleculares analisam o DNA fetal pelo sangue materno, a sensibilidade 
e especificidade para o diagnostico de SD é de 99% (FANDIÑO-LOSADA et al, 2016). 

O diagnóstico da SD por meio do cariótipo não é obrigatório, mas torna-se essencial no 
aconselhamento genético familiar. O cariótipo não fornece diagnóstico fenotípico, apenas o 
genótipo do paciente, o qual determina a forma casual ou herdada, ou seja, uma trissomia simples, 
mosaico ou uma trissomia por translocação (DIRETRIZES DE ATENÇÃO À PESSOA COM 
SÍNDROME DE DOWN, 2013).  
 

3.3 Aconselhamento genético 

 
O termo aconselhamento genético (AG) foi utilizado  por Reed em 1947 para auxiliar na 

clínica orientada por geneticistas. A National Society of Genetic Counselors (2006), redefiniu o 
conceito de AG, caracterizando como um processo para  auxiliar as pessoas a compreenderem da 
melhor forma as alterações genéticas, às implicações médicas, psicológicas e familiares decorrentes 
da contribuição genética para uma determinada afecção e ajustarem-se a elas. 

As etapas para o AG seguem a partir da confirmação do diagnóstico, estimativa de risco, 
comunicação e tomada de decisão. O profissional faz uma entrevista avaliativa de uma pessoa ou 
de uma família para determinar a condição genética em potencial, realiza uma anamnese detalhada, 
desde o exame físico ao histórico. A informação de histórico familiar induz a estimativa de 
recorrência, determinando se uma doença é hereditária dos genitores ou se é relativa a uma nova 
mutação. O exame físico observa-se variações físicas e se houver anomalias que possam levantar 
informações acerca do diagnóstico (BERTOLLO, 2013). 
De acordo com MUSTACCHI (2000, p. 837) 
 

O procedimento para aconselhamento genético na Síndrome de Down,  deve-se 
determinar, em cada paciente, se a síndrome de Down ocorre devido à presença de 3 
cromossomos livres (síndrome de Down por Trissomia Simples) ou de 2 livres e um 
translocado (síndrome de Down por Translocação). A Trissomia Simples constitui 96% 
dos casos de síndrome de Down e geralmente não se repete nos outros filhos do casal, 
enquanto a Translocação, que constitui 2% dos casos é o tipo que geralmente repete. O 
exame citogenético (cariótipo) é fundamental para orientar o aconselhamento genético, 
pois o risco de recorrência difere muito nos dois casos. 

 
Contudo, o AG é de suma importância para aumentar as informações para as tomadas de 

decisões. O geneticista conselheiro estará apto para estabelecer os benefícios, riscos e limitações 
dos testes genéticos, além de auxiliar no  processo que envolve o atendimento de uma pessoa ou 
família sob suspeita  de uma desordem geneticamente determinada, desde o diagnostico a 
informação sobre a etiologia daquela alteração, curso clinico, prognóstico e medidas terapêuticas e 
o entendimento sobre os riscos de ocorrência e recorrência da alteração especifica na família. 
 
 

4.   Conclusão 
 
A Síndrome de Down é uma síndrome comum e de caracteres genéticos e manifestações 

clínicas bem descritas. O acompanhamento pré-natal no momento da gravidez é importante para 
facilitar o diagnostico antes do nascimento, através da biologia molecular, e após o nascimento, 



SAPIENTIA - PIO XII <em revista> n‘17 Dezembro/2018                                                                                                                                                                     25 
 

através da análise das manifestações clínicas e morfológicas. Os indivíduos portadores de SD, 
apesar de possuírem manifestações cognitivas e motoras diminuídas, possuem total capacidade de 
serem inseridos no âmbito social. 
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Resumo 
 
No presente trabalho abordaram-se aspectos relacionados à Anemia falciforme (AF) e aspectos 
gerais da complicação priapismo. A AF ou drepanocitose é - que leva a alteração morfológica das 
hemácias, culminando na forma de “foice”. Para que um indivíduo seja portador da AF os genes 
alterados precisam ser transmitidos por ambos os pais. Quando o gene é transmitido por apenas 
um dos pais ele passa a ter o traço falciforme, que não leva à AF. Mas quando ambos os pais 
possuem o traço falciforme, existe a possibilidade de transmitirem a doença a sua prole. O 
priapismo é uma complicação comum da AF podendo acometer desde a criança ao adulto, e refere-
se a ereção peniana prolongada não acompanhada de estímulo sexual o que pode levar a impotência 
sexual. O diagnóstico de priapismo baseia-se na clínica, na história e também em antecedentes 
pessoais, no que se refere às doenças de base, ao uso de medicamentos e a traumas precedente à 
ereção indesejada. O tratamento em casos de priapismo pode variar, pode ser utilizado 
medicamento ou tratado de outras formas. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico 
através das seguintes fontes MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde), LILACS 
(Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library 
Online), PUBMED (US National Librany of Medicine). 
Palavras - chave: Anemia falciforme; priapismo; fisiopatologia do priapismo, diagnóstico do 
priapismo; tratamento do priapismo. 
  
 

   Introdução 
 

O termo Anemia falciforme (AF) originou-se na África, mas houve expansão em diversos 
países do mundo, inclusive no Brasil. (COSTA et al., 2001). 

A AF é uma doença hereditária em que ocorre uma mutação no gene que codifica a cadeia 
beta da globina, localizado no cromossomo 11. Essa mutação leva a troca do ácido glutâmico pela 
valina na posição 6, originando a hemoglobina S (HbS), em substituição à hemoglobina normal, a 
hemoglobina A (HbA). Essa troca leva a alterações nas propriedades da hemoglobina, tornando a 
HbS mais propensa à polimerização, quando desoxigenada culmina a forma da hemácia normal, 
bicôncava, para a de foice (REZENDE, 2008). 

As hemácias são responsáveis por levar o gás oxigênio para os tecidos, por meio dela que 
se tem um melhor funcionamento dos demais órgãos. No caso da AF há uma agregação e 
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diminuição do oxigênio a ser transportado, onde as hemácias se polimeralizam provocando um 
déficit dos glóbulos vermelhos, pois os mesmos são destruídos devido às hemólises causadas na 
AF. (TRIPETTE, et al., 2009).  

As hemácias falcizadas, além de possuírem maior adesão ao endotélio, reduzem o fluxo 
sanguíneo da microcirculação pré-capilar, provocando a vaso-oclusão (REZENDE, 2008). 

A ocorrência de vaso-oclusões, principalmente em pequenos vasos, representa o evento 
fisiopatológico determinante na origem da maioria dos sinais e sintomas dentro do quadro clínico 
de indivíduos com AF, tais como as crises álgicas, febre, sequestro esplênico, priapismo, etc. 
(FELIX, 2010).  

A complicação priapismo é frequente na AF. Consiste na ereção peniana prolongada e 
dolorosa, sem excitação sexual, com duração por mais de quatro horas. A disfunção erétil é uma 
sequela comum no tratamento inapropriado (VICARI, 2007). 

O diagnóstico de priapismo é voltado para a clínica, a história, em antecedentes pessoais, 
principalmente no que se refere às doenças de base, a utilização de medicamentos e a traumas 
prévios à ereção indesejada.  Diferenciação entre fluxos baixo e alto pode ser feita com base em 
dados clínicos e confirmado por exames laboratoriais e de imagem (JUNIOR, Archimedes 
Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 

O tratamento do priapismo é variável, podendo ser medicamentoso, como a Fenilefrina, 
medidas de hidratação, e em certos casos a intervenção cirúrgica, com confecção de shunt 
cavernoso. (VICARI, 2007). 
 
 

1.  Anemia Falciforme 
 

A AF, é uma doença genética e hereditária caracterizada por anemia hemolítica crônica e 
fenômenos de vaso-oclusão que geram as crises dolorosas agudas e à lesão tecidual e orgânica 
crônica e progressiva. É provocada pela troca de adenina por timina (GAG->GTG), codificando 
valina ao invés de ácido glutâmico, na posição 6 da cadeia da β- globina, levando a produção de 
hemoglobina S (HbS). Esta alteração estrutural é responsável por grandes mudanças nas 
propriedades físico-químicas da molécula da hemoglobina no estado desoxigenado e desencadeia 
uma mudança no formato de disco bicôncavo das hemácias para a forma de foice (ANVISA, 2002).  

No processo de transmissão da AF, em geral, os pais são portadores assintomáticos 
apenas de um gene afetado (heterozigotos), gerando HbA e HbS (AS), transmitindo cada um deles 
o gene alterado para a sua descendência, que dessa forma recebe o gene anormal em dose dupla 
(homozigoto SS) (ANVISA, 2002). 

O heterozigoto de hemoglobina S (chamado de Traço drepanocítico ou Traço falciforme) 
o indivíduo quando recebe de um dos pais um gene para hemoglobina S e do outro um gene para 
hemoglobina A, torna-se AS, não apresentando a AF, sendo apenas portador do traço falciforme 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Esse portador do traço é assintomático, não é anêmico e não 
tem anormalidades físicas e leva uma vida normal (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Além disso, 
esse indivíduo não apresenta anormalidade hematológica. A presença de hemácias em foice (Figura 
1) só acorre in vivo em altitudes extremamente elevadas e em condições de baixa concentração de 
oxigênio (LEWIS, et al, 2006). 
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Figura 1: Alterações morfológicas das hemácias- Hemácias em foices 

 
Fonte disponível: Adaptado de BIOMDEDICINA PADRÃO (2012). 

 
 

2.  Fisiopatologia da Anemia Falciforme 
 

A polimerização da HbS desoxigenada representa o evento primário da patogênese 
molecular da doença, levando a alteração na morfologia das hemácias. Essas hemácias ao ficar com 
a forma de foice dificultam a circulação sanguínea, provocando o fenômeno de vaso-oclusão, cujo 
evento está demonstrado na figura 2 (PERIN, et al, 2000). 
 
Figura 2-Fisiopatologia da AF 

 
Fonte: Adaptado de LOBO (2007). 

 
Vários fatores influenciam o grau de polimerização da desoxigenação HbS nos eritrócitos, 

tais como: a porcentagem de HbS intracelular, o grau de desidratação celular, a concentração de 
hemoglobina corpuscular média (CHCM), o tempo de trânsito das hemácias na microcirculação, a 
constituição das hemoglobinas dentro das células (% de HbS e % de Hb não-S), o pH, entre outros. 
A desidratação celular aumenta o CHCM, facilitando a falcização, por aumentar a chance de 
contato entre as moléculas de HbS (ANVISA, 2002). 

O espaço de tempo durante o qual a HbS fica desoxigenada também é importante; a 
polimerização é maior com o aumento do tempo de trânsito das hemácias através da 
microcirculação, assim, há uma propensão à falcização em locais do organismo onde a circulação, 
através dos sinusóides, é lenta, assim como acontece no baço (ANVISA, 2002). 

A acidose, por sua vez, reduz a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, elevando a 
polimerização por meio da quantidade elevada de desoxigenação HbS no interior da célula 
(ANVISA, 2002). 
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3.  Priapismo 
 

Segundo SOUZA (2016), o priapismo refere-se a uma ereção dolorosa persistente do 
pênis que não está relacionada a estímulo sexual, em episódios rápidos e recorrentes ou duradouros, 
podendo afetar meninos e adultos jovens. Quando a dor persiste por alguns dias, provoca 
desconforto físico e pode proceder em impotência. A ocorrência deve-se a vaso-oclusão, causadora 
de obstrução da drenagem venosa do pênis. Pode ser seguida de dor abdominal e perineal, disúria 
ou retenção urinária. 

A ereção peniana normal advém quando uma grande quantidade de sangue adentra nos 
corpos cavernosos o que adiciona o seu volume evitando a saída venosa, tornando esses corpos 
túrgidos e logo ocasionando a ereção, sendo assim o corpo cavernoso do pênis é um reservatório 
de sangue particularizado, marcado pela entrada lenta do sangue que trabalha como uma rede de 
septos, caso a circulação fique com estase local sucederá o afoiçamento em portadores falciformes 
e a estagnação sanguínea, induzindo a um edema interticial e com o tempo, a fibrose da trabécula 
(PERIN et al., 2000). 

Conforme o MINISTÉRIO DA SAÚDE, (2009), existem três formas clínicas do 
priapismo: 
- Repetitivo: ereção dolorosa de forma a reverter esse quadro, com detumescência em poucas horas. 
- Ereção dolorosa prolongada: não detumesce por mais de algumas horas. Pode ocorrer por dias 
ou semanas. Acompanha-se de impotência parcial ou completa. 
- Persistente: normalmente com ausência de dor, tem aumento peniano ou enduração que persiste 
por semanas a anos. Geralmente acontece após ataque prolongado e está frequentemente 
relacionado à impotência parcial ou completa. 

Uma classificação de episódios de priapismo como de alto ou baixo fluxo tornou essencial 
para sugerir a causa e para determinar prognóstico e tratamento. Episódios de alto fluxo (não-
isquêmico ou arterial) são caracterizados por um aumento de suprimento arterial para o corpo 
cavernoso (CC): a drenagem venosa continua normal. O prognóstico desses episódios é melhor, 
normalmente não precisam ser tratados como emergência, e a impotência secundária é incomum 
(< 20%). Em crianças, o priapismo de alto fluxo é geralmente causado por fístula arteriocavernosa 
pós-traumática (de trauma peniano, perineal ou pélvico) e se manifesta vários dias depois do 
trauma. Pode ser causado por injeções intracavernosas de agentes vasoativos, picadas de escorpião 
ou cobra, abuso de substâncias (geralmente cocaína, podendo levar ao priapismo de alto ou baixo 
fluxo), algumas drogas terapêuticas (medicações psiquiátricas com efeitos no sistema nervoso 
autônomo), doenças infecciosas ou ainda tumores (JESUS e DEKERMACHER, 2009). 

No priapismo de baixo fluxo (isquêmico ou veno-oclusivo) ocorre perda de regulação 
vascular. Há comprometimento da drenagem venosa, provavelmente como consequência do 
bloqueio vascular por hemácias em foice. A situação ainda pode se complicar já que a resistência 
fixa mantida pela adventícia do CC desencadeia uma síndrome de compartimento. Essa é uma 
situação de emergência que deve ser solucionada no máximo em 6 horas após o início do episódio 
para reduzir as sequelas (JESUS e DEKERMACHER, 2009). 

O priapismo na AF pode por vezes ser de alto fluxo, proveniente de um defeito na 
regulação do tônus vascular no CC. Mas, estima-se que mais de 80% dos episódios de AF sejam 
de baixo fluxo. Por outro lado, sabe-se que a conversão entre as duas formas de priapismo é 
possível (casos de impotência após episódios de alto fluxo podem ser provocados pela conversão 
ao baixo fluxo), especialmente quando há prolongamentos de episódios, provavelmente por 
alterações na regulação de tônus vascular aferente (JESUS e DEKERMACHER, 2009). 
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4.  Prevalência do Priapismo 
 
Nos homens portadores de AF com idade entre 10 a 62 anos, 42% relatam ao menos uma 

crise de priapismo. Em 46% desses indivíduos ocorre disfunção sexual (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2006). 
 
 

5.  Fisiopatologia do Priapismo 
 

O priapismo em indivíduos com AF é atribuído a episódios de vasoconstrição, 
secundários à deformação das hemácias que possuem hemoglobina S por hipoxemia e acidose no 
CC (devido a vasoconstrição, hipovolemia ou estase no CC durante a ereção fisiológica), 
ocasionando obstrução microvascular, num ciclo vicioso: as hemácias em foice levam a obstrução 
vascular e isquemia secundária, o que gera nova deformação das hemácias (JESUS e 
DEKERMACHER, 2009). A ereção normal é impulsionada pelo sistema nervoso autônomo 
parassimpático. Mediadores neurais determinam a liberação de óxido nítrico no CC, levando ao 
aumento local de metabólito cíclico (GMPc) pela ativação de guanilato-ciclase. O GMPc incita o 
efluxo celular de cálcio e o relaxamento do músculo liso das artérias eferentes (helicinais) e do 
próprio CC, elevando o fluxo sanguíneo aferente. As vênulas de drenagem, localizadas entre os 
CC, são comprimidas passivamente pelos corpos túrgidos e rígidos, concentrando o sangue. No 
término do processo, normalmente marcado por ejaculação e orgasmo, o sistema nervoso 
simpático estabelece a vasoconstrição das artérias aferentes do CC, diminuindo o fluxo sanguíneo. 
Prevalece então mecanismos de drenagem venosa, ocasionando a detumescência. O óxido nítrico 
é o principal mediador fisiológico da ereção, pelos mecanismos já descritos, no entanto, demais 
processos bioquímicos acessórios têm chance de realizar um papel importante (JESUS e 
DEKERMACHER, 2009). 

A descrição de ereção – dependente da liberação e controle local de óxido nítrico – e as 
ideias contemporâneas com à ativação endotelial e relativa perda microvascular de óxido nítrico 
em AF sugerem uma relação entre a doença, problemas eréteis crônicos e a complicação priapismo. 
A deficiência crônica de óxido nítrico apresenta dados negativos sobre fosfodiesterase no CC. 
Aconselhou-se que a deficiência dessa enzima induz episódios incontrolados de ereção (priapismo), 
causados por aumento em GMPc por mediadores independentes de óxido nítrico. 
Concomitantemente, os mecanismos de ereção normal estão obstruídos, em um paradoxo 
aparente.  

Com base nessa ideia, a inibição farmacológica de fosfodiesterase poderia proporcionar 
um reequilíbrio em um novo nível de função (JESUS e DEKERMACHER, 2009). 

Alterações estruturais na musculatura lisa peniana são percebidas após 12 horas de 
duração do priapismo. Isquemia prolongada está relacionada a edema tissular, necrose muscular e 
reação inflamatória, tendo como resultado final a fibrose trabecular e possível disfunção erétil 
(VICARI, 2007). 
 
 

6.  Diagnóstico do Priapismo 
 

A história clínica e o exame físico é de grande valia para o diagnóstico do priapismo. No 
priapismo de alto fluxo a ereção é menos vigorosa sem causar dor, já no priapismo de baixo fluxo 
a ereção é vigorosa, rígida e dolorosa (JESUS e DEKERMACHER, 2009).  

No exame físico deve-se dar importância aos genitais e ao períneo. A palpação do pênis 
demonstrará uma rigidez relevante dos corpos cavernosos no priapismo venoso e bem menos 
intenso no arterial. A glande geralmente não está túrgida e o períneo ou mesmo o pênis pode 
apresentar hematoma sugestivo de trauma (JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, Miguel 
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Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 
Os exames laboratoriais são essenciais, tais como: hemograma com análise do esfregaço 

do sanguíneo para procura de hemácias falcizadas, teste de eletroforese de hemoglobina, que deve 
ser realizada quando há suspeita de AF, porém, por não se tratar de exame realizado na urgência, 
serve apenas para investigar o paciente depois que o episódio de priapismo for solucionado. 
Episódios de priapismo também são relacionados a um aumento em marcadores séricos de 
hemólise, como aumento de reticulócitos, bilirrubina indireta e lactatodesidrogenase (LDH) 
(JESUS e DEKERMACHER, 2009). 

A gasometria do sangue é puncionado do corpo cavernoso e determina o tipo de 
priapismo. No de alto fluxo é vermelho rutilante com pH acima de 7,40; PO2 acima de 90 mmHg 
e PCO2 menor que 40 mmHg, enquanto no de baixo fluxo o sangue é escuro e bastante viscoso, 
com pH geralmente abaixo de 7,25. PO2 fica abaixo de 30 mmHg e PCO2 fica acima de 60 mmHg 
(JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 

O diagnóstico por imagem pode ser feita com ultrassonografia colorida duplex. No 
priapismo arterial a velocidade de fluxo é normal ou alta, já no priapismo venoso, a velocidade de 
fluxo das artérias cavernosas é baixa ou ausente. Além disso, a ultrassonografia pode mostrar fístula 
ou pseudoaneurisma secundário ao trauma, confirmando o diagnóstico de priapismo de alto fluxo. 
É importante destacar que a realização da ultrassonografia deve ser feita com o paciente em posição 
ginecológica, para boa inspeção e exame da região perineal. Além disso, a arteriografia peniana 
também pode ser realizada para fins de diagnóstico, normalmente associada ao tratamento do 
priapismo de alto fluxo com embolização da fístula ou pseudoaneurisma (JUNIOR, Archimedes 
Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 
 
 

7.  Tratamento 
 
7.1  Priapismo de baixo fluxo 
 

Priapismo venoso é considerado uma síndrome de compartimento e recomenda-se o 
tratamento de forma precoce evitando complicações tardias. Previamente ao tratamento aconselha-
se que se anestesie a haste peniana em sua base e o nervo dorsal do pênis. Um escalpe 19 deve ser 
inserido num dos CC. Esta inserção pode ser transglandar (procedimento de Winter) ou 
lateralmente na haste peniana. É feito a extração sanguínea para posterior análise visual e para 
gasometria. Esvaziamento dos CC e lavagem exaustiva com soro fisiológico podem trazer 
benefícios na detumescência. Associação da lavagem com alfa-adrenérgicos pode ter resultados 
melhores comparado à lavagem com soro. Vários simpatomiméticos foram e são utilizados, como 
epinefrina, norepinefrina, fenilefrina, efedrina e metaraminol (JUNIOR, Archimedes Nardozza; 
FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 

Tanto o tratamento local do pênis, quanto a doença de base deve ser tratada. Em 
indivíduos falcêmicos recomenda-se hidratar adequadamente, tratar casos infecciosos, alcalinizar, 
fazer aporte de oxigênio e, até mesmo em alguns casos, transfundir o paciente com a finalidade de 
diminuir o número de hemácias em foice (JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; 
REIS, Rodolfo, 2010). 

Fenilefrina é um agente agonista alfa-1 seletivo que favorecerá a contração da musculatura 
lisa do CC, podendo liberar veias emissárias, drenagem do sangue represado e resolução do 
priapismo. Fenilefrina possui metabolismo rápido, ação seletiva nos receptores alfa e o fato de não 
agir nos receptores beta, por isso os riscos de efeitos cardiovasculares deletérios com uso desse 
fármaco são menores. No entanto, como cautela deve-se monitorar a frequência cardíaca e pressão 
arterial do paciente. A dose indicada de fenilefrina é de 100 a 200 microgramas por injeção 
intracavernosa, podendo ser repetida a cada 5 a 10 minutos até o máximo de 1.000 microgramas 
(JUNIOR et al, 2010). 



SAPIENTIA - PIO XII <em revista> n‘17 Dezembro/2018                                                                                                                                                                     33 
 

Pode ser feito também um tratamento cirúrgico para drenagem do sangue no interior dos 
corpos cavernosos ao corpo esponjoso ou no sistema venoso do paciente. Com relação ao shunt 
cavernoso esponjoso, ele pode ser proximal ou distal. Proximal é mais acessível e com menos 
complicações. Há diversas formas de realizá-lo, de perfuração da glande e do corpo cavernoso com 
agulha de biópsia do tipo Trucut (procedimento de Winter) até abertura da glande e secção da parte 
distal dos corpos cavernosos (procedimento de Al-Ghorab). Mesmo assim pode não haver 
destumescência e nesse caso, a opção é o shunt proximal. Uma das formas de realizar essa fístula 
é por meio da abordagem proximal dos corpos cavernosos e anastomosar ao corpo esponjoso 
(Quackels). Pode-se até drenar o sangue cavernoso à veia safena (Grayhack), procedimento este 
feito em última instância por causa do risco maior de complicações, como embolia pulmonar 
(JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 

Contudo, o médico urologista deve comunicar o paciente sobre os possíveis riscos da 
disfunção erétil ao realizar esses shunts. Riscos são maiores para shunts proximais do que para 
distais. Uma forma também de tratamento seria a prótese peniana pode ser uma forma de 
tratamento do priapismo, mas a colocação de prótese peniana em corpo cavernoso fibrosado por 
priapismo é difícil e sujeito a muitas complicações (JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, 
Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 
 
7.2   Priapismo de alto fluxo 
 

Tratamento de priapismo de alto fluxo não é considerado de urgência, havendo a 
possibilidade de agendamento, além do paciente fazer a observação. Tratamento com embolização 
da fístula com coágulo autólogo ou gelfoam é recomendado quando o paciente decidir depois de 
observação precisa e de orientação sobre a expectativa de resolução espontânea. A finalidade é o 
fechamento da fístula e o retorno da permeabilidade vascular para preservar a função erétil 
(JUNIOR, Archimedes Nardozza; FILHO, Miguel Zerati; REIS, Rodolfo, 2010). 
 
 

8.  Considerações Finais 
 

A AF é uma doença hereditária grave que requer atenção as possíveis complicações que 
possam ser desenvolvidas no paciente falcêmico, como relatado neste trabalho a complicação do 
priapismo. Priapismo é uma condição que deve ser tratada com atenção, uma vez em que pacientes 
portadores da AF com priapismo podem desenvolver uma disfunção erétil se o tratamento for 
adiado. É importante educar, orientar os pacientes quanto à importância da detecção precoce de 
episódios de priapismo para prevenção de casos agudos. A classificação criteriosa de episódios em 
alto e baixo fluxo usando a análise do sangue cavernoso é suma importância, visando ter menor 
sequelas possíveis. 
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Resumo 
 

O presente estudo pretende estimular o debate acerca do veto presidencial ao artigo 9º da Lei da 
Alienação Parental, Lei nº 12.318/2010, no tocante a utilização de meios alternativos de resolução 
de conflitos familiares, especialmente no que tange ao uso da mediação. Dentro desse contexto, a 
pesquisa desenvolvida teve por objetivo tratar a respeito da lacuna existente quanto ao uso da 
mediação nos casos de Alienação Parental e a sua necessidade de aplicação no âmbito do Direito 
de Família, bem como, discutir e apontar as possibilidades e os desafios para o emprego da 
mediação como meio alternativo de resolução de conflitos decorrentes da Alienação Parental. 
Quanto a metodologia aplicada utilizou-se da pesquisa bibliográfica de cunho exploratório realizada 
com base em doutrinas, legislação, revistas jurídicas, documentos escritos e sites especializados, 
que serviram de suporte para a estruturação da pesquisa e que fornecerão o alicerce fundamental 
para a construção da indagação delimitada, qual seja: Quais os desafios e possibilidades para se usar 
a mediação como mecanismo de resolução de conflitos de alienação parental? 
Palavras-chave: Dissolução Conjugal. Mediação Familiar. Alienação parental. Direito de Família. 
 
Pato 

Introdução 
 

O instituto da família sofreu, ao longo do tempo, grandes e significativas transformações, 
pois, da família matrimonializada e indissolúvel, fundamentada no patrimônio, emerge a família 
baseada nos laços de afetividade, que ganhou status constitucional a partir da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, e trouxe visibilidade aos novos arranjos familiares.   

O advento da Lei do Divórcio de 1977 e a facilidade na dissolução do vínculo conjugal, 
contribuíram, de certa maneira, para o surgimento da alienação parental, que corresponde ao 
processo de desconstrução do laço familiar entre um dos genitores, no intuito de transformá-lo em 
um estranho aos olhos do filho.  

Nesse diapasão, pondera-se sobre a necessidade de se abordar acerca do comportamento 
de alguns genitores que, quando em processo de separação, tentam impedir ou prejudicar a 
convivência harmoniosa entre pai/mãe e filho, essa prática denominada de alienação parental, 
torna-se cada vez mais recorrente entre as famílias brasileiras que sofrem com rompimento das 
relações conjugais e parentais. 

A alienação parental, apesar de ser um problema recorrente, somente foi positivada em 
2010 por meio da Lei nº 12.318. Não obstante o grande avanço legislativo frente a regulamentação 
de tal prática, se mostra controverso o veto presidencial ao artigo 9º, que tratava da possibilidade 
de aplicação da mediação familiar para resolução dos conflitos advindos da prática de atos de 
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alienação. 
Nesse contexto, a mediação surge como uma técnica possível de auxílio na resolução de 

conflitos familiares, de modo que, o litígio possa ser resolvido de maneira menos traumática, mais 
rápida e menos onerosa para as partes. Assim, o mediador é visto como um facilitador do diálogo 
e sua função é possibilitar um novo olhar perante o conflito a fim de minimizar as consequências. 

Baseado nisso, surge a indagação quanto a viabilidade ou não de aplicação de métodos 
extrajudiciais de resolução de conflitos, como forma de minimizar/inibir a prática da alienação 
parental. Logo, o objetivo aqui é tratar a respeito da lacuna existente quanto ao uso da mediação 
nos casos de alienação parental e a sua necessidade de aplicação no âmbito do Direito de Família, 
pois a ausência de tal regulamentação constitui um retrocesso nas relações atuais da sociedade. 
 
 

1.  Conceito de Família  
 

Quando se pensa em família, logo se pergunta qual o conceito para tal instituição. A 
dificuldade em defini-la está na pluralidade do significado da palavra, que pode ter vários sentidos 
de acordo com a concepção e a realidade de cada indivíduo. 

De tal modo que, o conceito de família é definido de acordo com o tempo e o espaço em 
que vivemos, podendo em um momento ser concebido de uma maneira mais ampla, e em outro 
como uma entidade mais reduzida (PEREIRA, 2003:07). 

Sendo assim, a família se molda de acordo com a contextualização histórica, cultural, 
social e econômica em que é inserida. Há de se notar que atualmente torna-se difícil encontrar 
apenas uma definição que dimensione a complexidade de entidades familiares que existem. 

Para melhor compreensão acerca da atual configuração familiar, é necessário fazer um 
resgate histórico da família brasileira por meio da legislação pátria, a começar pelo Código Civil de 
1916 que fora estruturado sob o trinômio: propriedade, autonomia da vontade e família. 

Na verdade, o referido Código Civil, sob influência do pensamento liberal tinha como 
objetivo principal tutelar juridicamente o patrimônio, visto que a valorização e o fortalecimento da 
propriedade era um dos principais interesses do Estado. Em decorrência disso, as relações 
familiares, inspiradas no patriarcalismo, foram concebidas de modo que preservassem a 
propriedade.    

Assim, sendo este Código considerado muito conservador, individualista e 
patrimonialista, essas características se refletiram, de igual maneira, no Direito de Família, visto que 
o matrimônio, muitas vezes realizado por acordos entre membros de grupos econômicos que 
desejavam estabelecer alianças, se tornou instrumento de garantia para a preservação do 
patrimônio, isto porque, por meio do casamento havia a transmissão de bens que permaneciam na 
mesma família (PEREIRA, 2003:16).       

Esse conservadorismo, intrínseco à estrutura patriarcal, levou o legislador, ao redigir o 
Código de 1916, reconhecer juridicamente apenas o matrimônio, muitas vezes realizado por 
acordos entre membros de grupos econômicos que desejavam estabelecer alianças, como explica 
Rolf Madaleno"[...] ao tempo do Código Civil de 1916 até o advento da Carta Política de 1988, a 
família brasileira era eminentemente matrimonializada, só existindo legal e socialmente quando 
oriunda do casamento válido." (MADALENO, 2011:27). 

 Adicionado ao matrimônio havia inúmeras regras que objetivavam conservar o 
casamento e, consequentemente, a propriedade. Como por exemplo, o casamento indissolúvel, 
sendo proibido o divórcio, o tratamento dos bens, a relação entre pais e filhos, os impedimentos 
matrimoniais, a legitimação e etc. 

Partindo para uma análise constitucional, a primeira Constituição brasileira a dedicar um 
capitulo à família foi a Constituição da República de 1934, em seus artigos 144 a 147, que dispôs 
sobre as regras do casamento, que ainda tratado como indissolúvel, sendo tais normas repetidas 
nas constituições seguintes (PEREIRA, 2003:09/10).  
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Com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil de 1988, o direito de família 
ganha uma outra dimensão e, a nova família brasileira, engloba agora não só o casamento, mas 
também a união estável, a família monoparental e tantas outras entidades familiares. Ademais, a 
relação familiar passa a ser fundada em princípios como o da igualdade e o da dignidade da pessoa 
humana, também previstos na Carta Magna. 

O princípio que permitiu o reconhecimento dessas novas configurações familiares foi o 
princípio da afetividade, que está implícito na Constituição, visto que o legislador percebeu que a 
família deixou de ter apenas o vínculo biológico e patrimonial, mas também e principalmente o 
vínculo afetivo considerado atualmente como critério determinante para identificação da família. 

Aliás, na jurisprudência há decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 
reconhecem, inclusive, que a afetividade pode se sobrepor ao fator biológico. No Recurso Especial 
nº 1274240 - SC (2011/0204523-7), julgado pela ministra relatora Nancy Andrighi, o STJ reconhece 
juridicamente o princípio da afetividade. É o julgado: EMENTA: FAMÍLIA. FILIAÇÃO. CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E PETIÇÃO DE 
HERANÇA. VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. IDENTIDADE 
GENÉTICA. ANCESTRALIDADE. DIREITOS SUCESSÓRIOS. ARTIGOS ANALISADOS: 
ARTS. 1.593; 1.604 e 1.609 do Código Civil; ART. 48 do ECA; e do ART. 1º da Lei 8.560/924. (...) 4. 
A prevalência da paternidade/maternidade socioafetiva frente à biológica tem como principal fundamento o interesse 
do próprio menor, ou seja, visa garantir direitos aos filhos face às pretensões negatórias de paternidade, quando é 
inequívoco (i) o conhecimento da verdade biológica pelos pais que assim o declararam no registro de nascimento e (ii) 
a existência de uma relação de afeto, cuidado, assistência moral, patrimonial e respeito, construída ao longo dos 
anos.(Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n 1274240- SC (2011/0204523-7). Terceira 
Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Brasília, 15 outubro 2013).   

 Não obstante a Constituição dispor sobre a família e garantir sua proteção, o Código 
Civil de 2002 buscou adaptar a legislação à evolução social, procurando atualizar os aspectos 
essenciais do direito de família.   

De tal modo o Livro IV da Parte Espacial do Código Civil de 2002 traz os artigos que 
dispõem sobre as regras para a constituição da família, a capacidade civil para se casar, os 
impedimentos, causas de suspensão e invalidades do casamento, dentre outros temas. Contudo a 
intenção do legislador não é considerar a família apenas enquanto instituição jurídica, mas em sua 
importância social, em suas várias formas e variações. 

Na lição de Carlos Roberto Gonçalves "a família é uma realidade sociológica e constitui 
a base do Estado, núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. Em qualquer 
aspecto em que é considerada, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai 
merecer a mais ampla proteção do Estado" (GONÇALVES, 2012:17).  

Assim, o direito de família no Brasil, mais uma vez, atravessa um período de transição. 
Deixa a família de ser entendida como mera instituição jurídica, com um modelo único, para se 
tornar instrumento de promoção da personalidade humana, mais contemporânea e afinada com o 
tom constitucional da dignidade. 
 
 

2.  Dissolução da Família 
 

O Brasil do século passado era marcado pela grande influência religiosa, principalmente a 
católica, que marcava a sociedade conservadora e patriarcal daquela época (GAGLIANO E 
PAMPLONA FILHO, 2012:34). Tais características refletiam no matrimônio, uma vez que este 
era considerado indissolúvel, isto é, o casamento válido só poderia ser dissolvido na hipótese de 
morte de um dos cônjuges.  

Cumpre ressaltar, como bem analisa Maria Berenice Dias (2012:17), que havia também 
interesse do Estado em manter o casamento indissolúvel, haja vista que a conservação do enlace 
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matrimonial visava apenas preservar o patrimônio da família em detrimento da própria felicidade 
do casal.  

Uma das novidades trazidas pelo Código de 1916 foi a previsão e regulamentação do 
desquite, instituto de influência religiosa em que ocorria a mera separação judicial dos cônjuges, 
sem, no entanto, romper o vínculo conjugal. Vale ressaltar que o desquite somente era autorizado 
nos casos elencados pelo artigo 317: o adultério, a tentativa de morte, as sevícias, a injúria grave ou 
o abandono do lar.   

Então, identificada alguma das situações enumeradas pelo Código civilista, os ex-cônjuges 
poderiam viver separados, contudo não era permitido se casar novamente, em consequência, não 
havia mais deveres matrimonias entre os cônjuges e, principalmente, a incomunicabilidade dos 
bens.  

Em 1977 foi introduzida no Brasil a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515) que deu nova redação 
ao parágrafo 1º do artigo 175 da Constituição de 1967, com a previsão de um sistema binário de 
dissolução da sociedade conjugal e do vínculo matrimonial. 

Por esse novo sistema, o desquite foi substituído pela separação judicial. Dessa forma, só 
ocorria a dissolução do vínculo matrimonial após superado duas etapas: a primeira, que se 
caracterizava pela separação dos cônjuges, sem ainda, a dissolução do vínculo matrimonial, e 
somente em um segundo momento converter-se-ia a separação em divórcio (DIAS, 2010:19). Além 
disso, previa ainda a Lei que ao ser concedido o divórcio, o cônjuge separado só poderia casar 
novamente uma única vez. 

Com o advento da Constituição de 1988, a separação judicial deixou de ser requisito 
obrigatório para o divórcio e a Emenda Constitucional 66, de 14 de julho de 2010, conhecida como 
a "PEC do Divórcio", inovou na redação do parágrafo 6º do artigo 226, da Constituição Federal 
de 1988, ocasionando um considerável impacto sobre o divórcio, uma vez que, "o Estado busca 
afastar-se da intimidade do casal, reconhecendo a sua autonomia para extinguir, pela sua livre 
vontade, o vínculo conjugal, sem necessidade de requisitos temporais ou motivação vinculante" 
(GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2012:43). 

Assim, fundamentalmente a pretensão da emenda foi promover, por meio do divórcio, a 
dissolução do matrimônio, e ainda suprimir o prazo de um ano após a sentença de separação judicial 
como também o prazo de dois anos da separação de fato do casal, para a decretação do divórcio 
direto. 

Desse modo, o processo de dissolução do casamento tornou-se simplificado, tendo em 
vista a possibilidade do imediato divórcio, pela simples vontade das partes, não havendo 
necessidade de justificativas ou fundamentos para a dissolução. 

Vislumbra-se hoje a desmistificação do divórcio que passa a ser visto como uma decisão 
pessoal, não devendo o Estado burocratizar demasiadamente este processo e muito menos exigir 
a identificação de culpa de algum dos cônjuges a fim de puni-lo. 

A tendência atual não é a idealização da família perfeita: pai, mãe e filho. Quando ocorre 
a separação do casal, deve-se levar em consideração a justificativa - e esta se faz suficiente - que o 
amor que outrora unia aquele casal não existe mais, sem apontar a culpa para um dos cônjuges para 
o insucesso da união. 

Assim não havendo condição de uma reconciliação do casal, eles poderão se unir a outras 
pessoas formando novas famílias, independente dos vínculos afetivos estabelecidos anteriormente. 

Além disso, é importante ressaltar que o rompimento da conjugalidade não deve afetar a 
relação existente entre pais e filhos, já que "a cessação da convivência entre os pais não faz cessar 
a convivência familiar entre os filhos e seus pais, ainda que estes passem a viver em residências 
distintas"( LÔBO NETTO, 2009:168), contudo nem sempre essa convivência se dá de forma 
harmoniosa. 
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3.   A alienação Parental  
 

Quando há a separação do casal, e esta se dá de forma conturbada, a discussão acerca da 
convivência familiar entre pais e filhos torna-se um dos pontos de maior cautela entre as partes 
envolvidas, merecendo uma análise especial por parte do julgador. Insta frisar que, ainda que os 
consortes não se relacionem mais, o poder familiar se perpetua, de modo que ambos continuam a 
ter responsabilidades para com o seu filho.  

Nesse momento podem ocorrer conflitos decorrentes da não aceitação, por parte de um 
dos genitores, desta nova dinâmica familiar, caso em que, muitos dos sentimentos ocasionados pela 
separação são transferidos para o filho.    

Antes mesmo de se apresentar o conceito técnico da alienação parental, vale aqui 
transcrever a metáfora utilizada por Jorge Trindade "(...)o alienador, como todo abusador, é um 
ladrão da infância, que utiliza a inocência da criança para atacar o outro. A inocência e a infância, 
uma vez roubadas, não podem ser devolvidas" (TRINDADE, 2007:110).  

Ao se referir ao genitor alienador como "ladrão da infância", tem-se a visão de que aquele 
que pratica atos alienadores acaba por privar a criança de ter um desenvolvimento saudável, com a 
convivência de ambos os pais.  

Destarte, a alienação parental consiste em um processo de desconstrução da figura de um 
dos genitores perante a criança. Em não raros casos, o ex-cônjuge escolhido como guardião da 
criança tem dificuldade em aceitar o fim da união conjugal. Tal fato acaba por refletir na relação 
com o filho, de modo que tenta afastá-lo do convívio do outro genitor, utilizando a criança como 
instrumento de vingança e chantagem.  

Desse modo, o que acontece é um processo de desconstrução e até de desmoralização do 
ex-cônjuge. E a criança, ao conviver e ouvir constantemente de seu guardião julgamentos 
depreciativos sobre o outro genitor pode evoluir para um processo de anulação, muitas vezes, 
irreversível, do genitor não guardião.  

Dessa forma, é possível apontar diversas causas determinantes para o início do processo 
de alienação parental e, em muitos casos, a não aceitação do fim do vínculo conjugal pode estar 
relacionado à condição financeira em que se encontra o parceiro após o fim da união. A separação 
em razão do adultério, também é motivo para o inconformismo daquele que é traído, que por tal 
razão se sente no direito de intentar o afastamento do seu filho do genitor.   

Ademais, dar-se o nome de genitor alienante àquele que fomenta o afastamento da criança 
do convívio do outro genitor, usualmente, costuma ser o genitor que detém a guarda da criança, já 
o que se vê em um processo de distanciamento do seu próprio filho, é denominado de genitor 
alienado (FONSECA, 2009:49). 

François Podevyn discorreu acerca de sua própria vivência ao ser vítima de alienação 
parental e de que maneira conseguiu superar seus problemas. Assim na concepção do autor "para 
identificar uma criança alienada, é mostrada como o genitor alienador confidencia a seu filho seus 
sentimentos negativos e as más experiências vividas com o genitor ausente. Dessa forma, o filho 
vai absorvendo toda a negatividade que o alienador coloca no alienado, levando-o a sentir-se no 
dever de proteger, não o alienado, mas, curiosamente, o alienador" (PODEVYN, 2011).  

Destarte, o genitor alienador tem um verdadeiro sentimento de vingança em relação ao 
outro genitor, de modo que, utiliza a criança como principal ferramenta do ódio. Vê-se, pois, num 
relato verdadeiro de quem já sofreu a alienação parental, o quanto a criança alienada é vulnerável 
frente às investidas do genitor alienador, ou seja, ela se torna refém daquele que o concebeu. 
 
3.1   Disposições da Lei nº 12.318/2010 
 

A alienação parental não é um instituto que surgiu recentemente, ao revés, já era muito 
conhecido pelos operadores do Direito, principalmente do Direito de Família, contudo, não havia 
no ordenamento jurídico brasileiro, uma legislação que tratasse exclusivamente a respeito de tal 
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prática, de modo que, em 26 de agosto de 2010, foi aprovada a lei nº 12.318  - lei de alienação 
parental, que veio preencher uma lacuna na prestação da atividade jurisdicional.  

Então, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, bem como, com o que 
prevê o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECRIAD , a lei de alienação parental 
vem como mais um reforço para assegurar aos filhos menores o direito fundamental à convivência 
familiar. Assim, a lei visa garantir a proteção integral, com um especial cuidado com a integridade 
psicológica.  

Segundo os ensinamento de Caroline de Cássia Francisco Buosi, "a Lei de Alienação 
Parental vem afastar do estado de direito a ideia de que a alienação parental não existe, tendo em 
vista que, a partir da sua tipificação, ela se torna formalizada e passa a ter mais valor diante da 
sociedade, dando mais segurança aos operadores do direito de caracterizá-la e tomar as decisões 
jurídicas cabíveis à proteção das crianças nessa situação" (BUOSI, 2012:116). 

Sob esta ótica, a lei tem por objetivo maior conceituar a alienação parental, bem como 
dispor a respeito das condutas alienadoras. Por conseguinte, também determina quais as medidas 
adotadas para o combate da prática alienadora. De forma que tais medidas, ao serem aplicadas 
adequadamente, podem reverter o quadro de alienação parental. 

O conceito de ato de alienação parental está previsto no artigo 2º da Lei 12.318/10, da 
seguinte maneira: "considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica 
da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este." 

Insta salientar que outras pessoas, como avós ou amigos da família podem, também, 
serem alienadores - praticando a alienação parental com o intuito de prejudicar o genitor, visando 
romper o vínculo existente entre pai e filho.  

Ademais, a lei supracitada evidenciou condutas caracterizadoras da alienação parental e 
suas consequências jurídicas, cujas ações previstas nos incisos do artigo 2º apresentam de maneira 
didática um rol exemplificativo: I- realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade; II- dificultar o exercício da autoridade parental; III - 
dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV- dificultar o exercício do direito 
regulamentado de convivência familiar; V- omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; 
VI- apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou 
dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII- mudar o domicílio para local 
distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós. 

A respeito da interferência do Poder Judiciário nos casos de alienação parental, ressalta 
Eveline de Castro Correia que "baseado no direito fundamental de convivência da criança ou do 
adolescente o Poder Judiciário não só deverá conhecer esse fenômeno, como declará-lo e interferir 
na relação de abuso moral entre alienador e alienado. A grande questão seria o acompanhamento 
do caso por uma equipe multidisciplinar, pois todos sabem que nas relações que envolvem afeto, 
uma simples medida de sanção em algumas vezes não resolve o cerne da questão" (CORREIA, 
2011). 

Nesse contexto, fica claro que o Poder Judiciário, ao se deparar com casos de alienação 
parental, deve imediatamente intervir na relação conflituosa, se valendo do trabalho conjunto de 
diversos profissionais ligados tanto à área jurídica como também ao campo psicológico.  

Ademais, a lei explicita que o afastamento do convívio de um genitor com seu filho 
compromete o desenvolvimento de afeto nessas relações, maculando o direito fundamental a uma 
sadia convivência familiar (artigo 3º).   

Por fim, merece ainda destaque a realização de perícia psicológica ou biopsicológica, 
prevista no artigo 5º e parágrafos. Para a elaboração do laudo pericial é preciso observar alguns 
procedimentos que deverão ser adotados, tais como: entrevista pessoal das partes, inclusive da 
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criança ou adolescente; avaliação da personalidade dos envolvidos; cronologia de incidentes; e 
principalmente, o exame da forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual 
acusação contra o genitor. 
 
3.2   Veto Presidencial do artigo 9º da Lei de Alienação Parental 
 

Originalmente o Projeto de Lei nº 4.053/2008, permitia as partes envolvidas no processo 
de alienação parental, bem como ao magistrado, Ministério Público e Conselho Tutelar utilizarem 
do procedimento da mediação na tentativa de resolução do litígio, antes da instauração do processo 
judicial ou até mesmo durante o seu curso.  

Ademais, os mediadores que atuassem em casos de alienação parental passariam por uma 
capacitação e o acordo obtido por meio da mediação seria analisado pelo Ministério Público para 
sua posterior homologação judicial. 

Previa o artigo: Art. 9º As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do Ministério 
Público ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do procedimento da mediação para a solução 
do litígio, antes ou no curso do processo judicial. §1º O acordo que estabelecer a mediação indicará 
o prazo de eventual suspensão do processo e o correspondente regime provisório para regular as 
questões controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial superveniente. §2º O 
mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo competente, o Ministério Público e o 
Conselho Tutelar formarão cadastros de mediadores habilitados a examinar questões relacionadas 
à alienação parental. §3º O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar 
deverá ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação judicial.  

Todavia, tal dispositivo foi vetado pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva, não sendo então o artigo recepcionado pela Lei de Alienação Parental. O argumento 
utilizado para a não inclusão do dispositivo supracitado foi de que o direito à convivência familiar 
não poderia ser apreciado em sede extrajudicial, por se tratar de norma constitucional prevista no 
artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Outra justificativa para a não inclusão 
do artigo foi de que a mediação contrariaria o princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECRIAD).  

Apesar do veto presidencial, muitas foram as opiniões contrárias, como Maria Berenice 
Dias, que argumenta "de forma para lá de desarrazoada foram vetados dois procedimentos dos 
mais salutares: a utilização da mediação e a penalização de quem apresenta relato falso que possa 
restringir a convivência do filho com o genitor. Assim a lei, que vem com absoluto vanguardismo, 
deixa de incorporar prática que vem se revelando como a mais adequada para solver conflitos 
familiares" (DIAS, 2011:453). 

Nesse mesmo contexto de oposição ao veto presidencial, Marcantônio e Wüst afirmam 
ser "lastimável o veto à mediação no que concerne aos litígios decorrentes da alienação parental, 
sendo que a oposição à prática da mediação vai de encontro ao melhor interesse da criança e do 
adolescente, que perdem a oportunidade de verem pacificada a sua situação e a de seus pais, avós 
ou responsáveis"(MARCANTÔNIO e WÜST, 2013). 

Sabe-se que a mediação é um meio alternativo para a resolução de conflitos, sobretudo os 
familiares, em que há a tentativa de diálogo entre as partes envolvidas, com o intermédio de um 
mediador.  

Outrossim, há de se ressaltar que, caso houvesse um acordo advindo da mediação, a lei 
previa que este seria objeto de análise pelo Ministério Público para então ser homologado pelo 
magistrado, de sorte que, impossibilitaria a violação dos direitos da criança e do adolescente, haja 
vista que, uma vez constatada alguma transgressão a lei, tal acordo não seria homologado. 
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4.   Mediação e Conflitos de Família    
 

Quando pensamos na jurisdição das Varas de Família, logo nos vem à baila, em um 
primeiro momento, ações judiciais com pedidos meramente objetivos, a exemplo do que ocorre 
nas diversas ações de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, regulamentação de visitas, entre 
outras. 

Contudo, em um estudo mais aprofundado de cada caso, observa-se, em relação 
praticamente intrínseca ao processo judicial, a afetividade humana, que direta ou indiretamente, 
acaba por influenciar as partes que procuram respostas aos seus conflitos nas salas de audiência. 
Sendo assim, muitas ações ultrapassam os elementos meramente jurídicos e formais. 

Assim, a escuta e o diálogo devem ser exaltados no âmbito judicial, especialmente, nos 
conflitos de família que envolvem casos de Alienação Parental. Há momentos em que as partes 
querem apenas desabafar, expor suas angústias e levar seus sentimentos para o processo.  

No que tange à afetividade que permeia o processo, o Direito avança em direção à 
humanização das relações de afeto, atribuindo inclusive um valor jurídico ao sentimento. Sabe-se 
que a relação entre os sujeitos é dinâmica e instável, e não uma relação engessada e imutável, afinal, 
o Direito lida com pessoas e não seres inanimados.  

Neste cenário, tornou-se fundamental a busca por um novo método de atendimento 
àqueles que procuravam à jurisdição, isto porque o modelo tradicional de resolução de conflitos 
familiares, em que o magistrado impunha sua decisão as partes, já não satisfazia às expectativas 
daqueles que o procuravam. Destarte, surge a figura da mediação, como forma alternativa de 
solução do conflito, sendo um instrumento no trabalho de escuta e interpretação do discurso.  

Imperiosa é a observação de Conrado Paulino da Rosa "especificamente no âmbito 
familista a mediação é o processo que, através do uso de técnicas de facilitação, aplicadas por um 
terceiro interventor numa disputa, estabeleça o contexto do conflito existente, mediante técnicas 
da ciência da psicologia, identifique necessidades e interesses, através de recursos advindos da 
assistência social e produza decisões consensuais, com a ajuda do Direito"(ROSA, 2009:155). 

Vale ressaltar que o sucesso da mediação na resolução do conflito, depende muito mais 
do empenho e vontade das partes, do que da própria atuação do mediador, visto que as partes ao 
escolherem tal método devem viabilizar sua real concretização. 

 
4.1   Características do Mediador  
 

O mediador responsável pela intervenção no conflito, deve ser um terceiro imparcial que 
observa a discussão de fora, mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de colaborar para a solução do 
conflito. Sobre as características do mediador, manifesta-se Célio Garcia (2003) que aquele deve 
manter uma posição de intimidade com o direito, porém não será nem juiz, nem necessariamente 
advogado.  

Por esse motivo, a mediação não deve ser vista como um fim em si mesmo e o mediador 
deve obter a confiança das partes para intervir de forma eficiente no conflito, Conrado Paulino da 
Rosa explica acerca dos procedimentos da mediação familiar: "a) em casos de separação e divórcio 
o procedimento é feito com o casal, mas pode estender-se a todo o grupo familiar; b) o caminho 
para chegar ao acordo depende da habilidade do mediador e da disposição real de cada parte em 
mudar conceitos e atitudes próprias evitando a conduta litigiosa; c) o mediador deve contar com o 
auxílio de um supervisor ou um co-mediador de preferência com qualificação profissional diferente 
da sua própria; d) o mediador trabalha com a relação familiar, com a relação do casal; e) os dois   
negociadores são pais e/ou duas pessoas que construíram uma vida em comum, uma sociedade 
conjugal ou familiar; f) o consenso ajuda a reorganizar a vida comum do casal, em prol dos filhos, 
bem como a vida familiar no caso de contendas entre pais e filhos" (ROSA, 2009:177). 

Visando estabelecer a comunicação entre as partes, o mediador não deve dar ênfase as 
condutas alienadoras praticadas por um dos genitores, mas sim tentar reestabelecer o diálogo entre 
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o ex-casal, de modo que se constrói um caminho para que as partes possam encontrar a melhor 
saída para as questões apresentadas, não somente em beneficio delas mesmas, mas também e, 
principalmente, em benefício da criança.  

É de responsabilidade daqueles que antes formavam um casal, aprendam a viver separados 
de forma que isso não atrapalhe a relação que outrora o genitor tinha com seu filho.  Não é o 
momento de se apontar culpados, deve-se pensar conjuntamente no bem-estar daquele que em 
nada contribuiu para a separação e que não pode sofrer com isso, o filho.    

Em relação à figura do mediador, Caetano Lagrasta Neto apresenta algumas características 
"(...) o terceiro que intervém no litígio por indicação judicial ou por opção das partes é definido 
como negociador neutro, com especialização no assunto e perito na matéria, imbuído de 
respeitabilidade, com desempenho resguardado por absoluto sigilo. Cabe ao mediador absorver e 
neutralizar emoções, formulando hipóteses de solução, sobre quaisquer fatos postos em debate. 
Ao deparar-se com sentimentos exacerbados ou sequelas morais, deve estar preparado para ouvir 
e ensinar a ouvir, entender as razões de um e fazê-lo com que entenda as colocações do outro, 
como forma de se atingir por meio, às vezes, de verdadeira catarse, a solução definitiva do litígio, 
sem interferir diretamente nas disputas" (LAGRASTA NETO, 2000:102). 

Nesse diapasão, o mediador, na verdade, precisa ter vocação para espectador. Ademais, 
cabe a ele compreender além daquilo que está sendo dito, isto é, ele precisa interpretar as entrelinhas 
do conflito, que quase sempre revelam a verdade dos fatos.  

Ao encontrar o ponto de divergência de toda a discussão, deve o mediador conduzir a 
demanda a partir daquele ponto especifico, no entanto, deve agir com cautela para deixar nas mãos 
dos litigantes a resolução do conflito. Isto porque, ao permitir que as partes encontrem a melhor 
solução, dar-se-á uma maior efetividade em seu cumprimento vez que partiu delas a decisão da 
melhor maneira de se resolver o conflito. 
 
4.2 Vantagens da Mediação   
 

A mediação familiar apresenta-se como uma alternativa em detrimento da via judicial, 
dado que seus procedimentos demonstram ser mais vantajosos e menos traumáticos, visando não 
apenas a solução do litígio em si, mas principalmente o tratamento dos conflitos familiares, 
especialmente quando estes contribuem para o surgimento da alienação parental. 

Com efeito, muitas são as vantagens do uso da mediação no enfrentamento da alienação 
parental, pois os filhos devem compreender que a separação do casal não rompe a ligação com seus 
genitores, e estes devem buscar alternativas para suavizar os traumas que porventura possam causar 
no desenvolvimento saudável dos filhos.  

Podemos citar como um benefício da mediação, quando bem sucedida, a celeridade do 
processo judicial, porquanto o magistrado deverá apenas homologar o acordo firmado entre as 
partes, e com isso os custos são minimizados e, principalmente, garante-se a duração razoável do 
processo como dispõe a Constituição Federal de 1988.  

Sem contar que, ao se chegar a um acordo por meio da mediação, evita-se uma exposição 
desnecessária da vida privada dos que compõe o conflito, especialmente as crianças e adolescentes 
envolvidos no conflito, visto que, não será necessária a inquirição de testemunhas e realização de 
possíveis perícias, posto que tudo será deliberado pelos verdadeiros interessados no caso 
(FRITZEN e RAVASIO, 2015).  

Destaca-se que por ser um procedimento não adversarial, a mediação proporciona às 
partes inúmeros caminhos a serem perseguidos para se chegar a um resultado positivo, sem que 
haja, necessariamente, um vencedor e um perdedor. Na verdade, ora a mediação atinge seu objetivo 
e todos saem ganhando ora as partes não conseguem restabelecer a comunicação para resolverem 
as questões controversas e então acabam perdendo a chance de por fim, ou ao menos, minimizar 
o conflito. 
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Roberta Marcantônio e Caroline Wüst nos esclarecem que "cabe às partes buscarem uma 
oportunidade de exporem as suas razões, ouvirem os motivos do outro e, quem sabe, chegarem a 
um verdadeiro consenso, capaz de extinguir definitivamente o litígio entre elas" 
(MARCANTÔNIO e WÜST, 2013).   

À vista disso, não há dúvidas sobre a relevância do instituto da mediação como forma de 
resolução dos conflitos decorrentes da alienação parental, tendo em vista que a mediação é uma 
das formas mais significantes que temos atualmente de re-humanizar as famílias devastadas pelos 
litígios. 
 
 

Conclusão 
 

O estudo realizado evidencia que, diante do rompimento dos laços conjugais, o que se 
nota é um grande desgaste emocional daqueles que compõe a família: pai, mãe e filhos. De modo 
que, a alienação parental apresenta-se como um dos principais problemas desenvolvidos em 
decorrência de desentendimentos familiares, em que crianças são levadas a acreditar nas falsas 
impressões que o genitor alienador tem do outro, ocasionando no distanciamento entre pai 
alienado e filho, e consequente danos tanto emocionais, quanto comportamentais.  

Desse modo instituída a Lei n º 12.318/10 que regulamenta a alienação parental. Apesar 
de representar um grande avanço para o Direito, principalmente para o Direito de Família, a 
referida Lei vetou o artigo 9º que previa a utilização da mediação em casos de alienação parental, o 
que, na realidade se mostrou desarrazoado, porquanto a mediação é um importante método de 
tratar conflitos familiares, inclusive os decorrentes da alienação parental, na medida em que resgata 
os valores morais e afetivos entre os membros da família. 

Assim, demonstrou-se a importante articulação entre a mediação e o Direito de Família, 
visto que, por ser um ramo do direito que se propõe a resolver conflitos familiares , como é o caso 
da alienação parental, tendo a afetividade humana como elemento intrínseco a esses conflitos, deve 
se valer de métodos alternativos de resolução de conflitos.   

Nesse contexto, um Poder Judiciário atento às questões delicadas e prejudiciais a família 
é, sem dúvida, um avanço em direção à resolução de conflitos, principalmente os que envolvem 
crianças, como é o caso da alienação parental. Assim, a mediação desvela-se como uma importante 
ferramenta, ao oferecer aos operados do direito, subsídios necessários para a viabilização de uma 
escuta diferenciada daqueles que compõe a família.  

Com efeito, de todo o exposto ao longo desse estudo, chega-se a conclusão que a 
mediação mostra-se como um alternativa eficaz na solução de problemas oriundos da prática da 
alienação parental, já que esse instituto busca resolver o conflito por meio do diálogo entre as 
partes, sendo, em muitos casos, mais eficaz do que a própria sentença, tendo em vista que a resposta 
para o conflito é perquirida pelos próprios litigantes. 
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Resumo 
 

O objetivo da pesquisa é avaliar o desempenho econômico-financeiro de empresas da construção 
civil nos anos de 2013 a 2015, utilizando o Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado e 
extraindo informações a respeito da situação financeira e econômica. Como objetivos específicos 
buscou-se quantificar os índices de liquidez, estrutura de capital e rentabilidade e analisar a situação 
das empresas, buscando levantar características diante o período de crise econômica. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, a pesquisa classifica-se como qualitativa em relação a sua natureza 
e descritiva quanto a seus objetivos. Realizou-se um estudo mediante as demonstrações contábeis 
de dez empresas do setor publicadas na BMF&BOVESPA. As conclusões foram que a crise 
econômica brasileira afetou as empresas estudadas e que estas encontram-se em processo de 
estagnação/retração financeira e econômica. A crise teve interferência desfavorável no 
desempenho das mesmas, influenciando consideravelmente em seus resultados e gerando uma 
necessidade ainda maior do controle e eficiência gerencial. 
Palavras-chave: Análise Econômica, Análise Financeira, Indicadores econômicos e financeiros, 
Construção Civil, Crise Econômica no Brasil. 
 
 

Introdução 
 

Diante do atual cenário da economia brasileira, percebe-se que o setor de construção civil 
tem grande influência no crescimento e desenvolvimento econômico, devido à grande geração de 
empregos e na movimentação de muitos recursos gerados pelas grandes obras, e consequentemente 
na elevação do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Entretanto nos últimos anos, especialmente 2015, o setor tem sido afetado com o 
aumento da inflação e do desemprego somados ao recuo da economia brasileira e a crise política.  

Segundo dados da revista Exame (2016) as principais empresas do ramo, apresentaram os 
piores resultados dos últimos anos. 

Conforme Comitê de Pronunciamentos Contábeis – Pronunciamento Técnico CPC 40, § 
7 “A entidade deve divulgar informações que permitam que os usuários de demonstrações 
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contábeis avaliem a significância dos instrumentos financeiros para sua posição patrimonial e 
financeira e para a análise de desempenho”. Sendo assim, para chegar aos resultados são feitas 
análises econômicas e financeiras das empresas, que proporcionam aos seus usuários informações 
precisas sobre a situação da entidade.  

Diante desse cenário atual de tempos de crise enfrentado pelo Brasil e a necessidade de 
aprofundar-se na situação de uma das atividades que mais geram empregos, surgiu o foco dessa 
pesquisa que busca responder a seguinte questão: Qual a atual situação das empresas do setor 
de construção civil cotadas na bolsa de valores, em meio à crise econômica enfrentada pelo 
Brasil? 

O Brasil veio passando nas últimas décadas por um crescimento das empresas do setor 
da construção civil e imobiliário que atuam nos segmentos de construção, incorporação e 
gerenciamento de empreendimentos. Segundo dados da BM&FBOVESPA, o setor era um dos 
melhores a investir, pois estava em um crescimento desenfreado devido aos Programas e Medidas 
do Governo Federal que incentivavam as atividades do setor. Porém o que as empresas não 
esperavam que o setor enfrentasse um período de reviravoltas devido à crise política e a econômica 
brasileira. 

Com isso, o estudo torna-se relevante, pois visa analisar a situação econômica e financeira 
das empresas do Setor de Construção Civil diante da crise, setor este responsável pelo crescimento 
da economia do país e entender os reflexos que a crise tem causado através dos resultados obtidos 
nos anos 2013, 2014 e 2015, o que proporcionará aos exploradores da pesquisa uma ampla visão 
de como estão às empresas do setor em aspectos econômicos e financeiros. 

Os objetivos dessa pesquisa serão divididos em Objetivo Principal e Intermediários, a fim 
de responder o problema proposto. Portanto objetivo principal está em analisar a situação 
econômica e financeira das empresas de construção civil cotadas na bolsa de valores nos anos 2013, 
2014 e 2015 e medir seus desempenhos com os resultados obtidos diante a crise econômica do 
Brasil, através do cálculo de índices.  

Com o propósito de atingir o objetivo principal de analisar a situação econômica e 
financeira das empresas da construção civil serão seguidos os seguintes objetivos intermediários 
que servirão de suporte para conclusão da pesquisa: (i) contextualizar teorias e conceitos referentes 
as demonstrações e análises contábeis; (ii) listar as empresas de capital aberto do setor de 
construção civil cotadas na BM&FBOVESPA; (iii) levantar informações financeiras e econômicas 
das empresas listadas na Bolsa de Valores; (iv) calcular os índices de desempenho e avaliar os 
resultados das empresas listadas na Bolsa de Valores; (v) apresentar os resultados obtidos através 
de comparações entre as empresas do setor de Construção Civil selecionadas baseando-se em 
resultados dos anos de 2013 a 2015. 

Mediante o problema de pesquisa e seus objetivos supõe-se que os efeitos da crise 
econômica brasileira refletiram de forma negativa nos resultados das empresas da construção civil 
nos anos 2013, 2014 e 2015. 

Portanto, a pesquisa está delimitada na análise dos índices econômicos e financeiros de 
10 (dez) empresas de capital aberto do setor de construção civil listadas na BM&FBOVESPA nos 
anos 2013, 2014 e 2015. 
 
 

1.  Demonstrações Contábeis 
 

A definição de demonstrações contábeis proposta conforme Resolução do CFC nº 
1.121/08 – NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL é a seguinte: 
 

“As demonstrações contábeis são parte integrante das informações     financeiras 
divulgadas por uma entidade. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui, 
normalmente, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, a demonstração das 
mutações na posição financeira (demonstração dos fluxos de caixa, de origens e 
aplicações de recursos ou alternativa reconhecida e aceitável), a demonstração das 
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mutações do patrimônio líquido, notas explicativas e outras demonstrações e material 
explicativo que são parte integrante dessas demonstrações contábeis.  

 
1.1   Análise De Balanço 

 
A partir dos resultados encontrados nas demonstrações contábeis é possível calcular e 

analisar a situação em que a empresa se encontra. Iudícibus (2009, p. 5) caracteriza a análise de 
balanços como a “arte de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em 
mente, dos relatórios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se for o caso”. 

Alexandre Assaf Neto (2010, p. 35) define que “Através das demonstrações contábeis 
levantadas por uma empresa, podem ser extraídas informações a respeito de sua posição econômica 
e financeira [...]”.  

Os objetivos da análise de balanço baseiam-se em extrair informações referentes às 
posições das empresas como afirma Alexandre Assaf Neto (2010, p. 35): “A análise de balanços 
visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pelas empresas, à posição econômico-
financeira atual, as causas que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras.” 
 
1.2   Indicadores Financeiros 

 
Os indicadores financeiros revelam aspectos da situação financeira da empresa. Ferronato 

(2011, p.122), afirma que “a análise por indicadores financeiros tem por objetivo examinar a 
situação financeira da microempresa em termos de índices, cujo ponto de partida concentra-se no 
Balanço Patrimonial”.  

Ainda segundo Ferronato (2011, p.122) a partir das informações do Balanço Patrimonial 
é possível subdividir esses indicadores, “a seção foca cinco indicadores: índices de solvência e 
endividamento, medidas de liquidez, grau de imobilização e margem de garantia oferecida aos 
capitais de terceiros”. 
 
TABELA 1 – INDICADORES FINANCEIROS 

Liquidez Corrente  Ativo Circulante / Passivo Circulante 

Liquidez Geral = Ativo Circulante + RLP/ Passivo Circulante + ELP 

PCT = Exigível Total / Exigível Total + Patrimônio Liquido 

GE =  Exigível Total / Patrimônio Líquido 

 CE = Passivo Circulante / Exigível Total 

EG = Exigível Total / Ativo Total 

IPL= Ativo Permanente / Patrimônio Líquido 

(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 

 
1.3   Indicadores Econômicos 

 
Os indicadores econômicos servem para avaliar os lucros apurados no exercício social da 

empresa, em relação às receitas obtidas. Ferronato (2010, p.128), caracteriza a análise econômica 
da seguinte forma: “a análise econômica tem por suporte máximo a DRE e se refere a um conjunto 
de medidas de avaliação do lucro apurado em cada período de tempo”. 

Esses indicadores são destacados pelo o de lucratividade e o de rentabilidade dos capitais 
próprios. 
 
TABELA 2 – INDICADORES ECONÔMICOS   

MB = Lucro Bruto / Receita Operacional Líquida 

ML =  Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida 

RLP = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
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2.   Construção Civil 
 

A Construção Civil, segundo Valeria Faria Oliveira e Edson Aparecido de Araújo Querido 
Oliveira (2012) é caracterizada como “[...] atividades produtivas da construção que envolve a 
instalação, reparação, equipamentos e edificações de acordo com as obras a serem realizadas.” 

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE as 
atividades da construção civil são:  
 

Atividades de preparação do terreno, as obras de edificações e de engenharia civil, as 
instalações de materiais e equipamentos necessários ao funcionamento dos imóveis e as 
obras de acabamento, contemplando tanto as construções novas, como as grandes 
reformas, as restaurações de imóveis e a manutenção corrente[...] 

 
De acordo com a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) a Construção 

Civil é caracterizada como um dos principais componentes da economia brasileira, a cadeia 
produtiva da construção reúne um conjunto de atividades que somam mais de 12 milhões de 
pessoas, cerca de 13% da força de trabalho ocupada no país. Os investimentos em construção, por 
sua vez, representam cerca de 10% do PIB nacional. 
 
 

3.   Atual Crise Econômica do Brasil 
 

A atual crise enfrentada pelo Brasil vem afetando cada vez mais a vida dos brasileiros, por 
meio da inflação, dos escândalos políticos, do desemprego e da desestabilidade econômica. 

O economista Alberto Valle (2016) afirma de acordo com suas análises que os motivos 
que levaram o Brasil a estar nessa situação são muitos, mas destaca dois: 

 
“O primeiro deles é a total falta de investimentos em infraestrutura, que tem levado o 
país a perder competitividade tanto no ambiente interno quanto externo. A explicação 
para esse caos está na questão estratégica. O segundo grande motivo de termos chegado 
ao ponto em que chegamos foi a total falta de planejamento estratégico de longo prazo 
para nossa economia. 

 
 

4.   Produto Interno Bruto 
 

O PIB (Produto Interno Bruto) é um dos principais indicadores econômicos de um país. 
Segundo dados do IBGE (2007) citado por Machado (2008) o PIB “demonstra o valor de toda a 
riqueza gerada no país, sendo o conjunto de todos os bens e serviços finais produzidos em um país 
durante certo período de tempo. O PIB só leva em conta para cálculo, os bens e serviços finais, 
para não calcular o mesmo item mais de uma vez.” 
 
 

5.   Inflação 
 

A inflação, de acordo com Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami (2014, p.505) 
é definida como: “um processo persistente de aumento do nível geral de preços, o que resulta em 
perda do poder aquisitivo da moeda. A inflação é considerada um fenômeno generalizado, pois o 
aumento dos preços não ocorre apenas sobre um pequeno conjunto de preços ou sobre um setor 
especifico da economia.” 
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6.   Efeitos Da Crise Na Construção Civil 
 

Os efeitos da crise econômica no Brasil vêm influenciando na queda de empresas de 
diversos setores, porém na construção civil os efeitos são extremamente visíveis. Em matéria para 
o jornal UOL, Carlos Madeiro (2015) diz que: “Depois da operação Lava Jato, que investiga 
escândalo de corrupção envolvendo Petrobras, políticos e empreiteiras, o setor da construção civil 
registrou um saldo negativo de 250 mil empregos formais nos últimos cinco meses (de outubro a 
fevereiro).” (Dados do CAGED - Cadastro de empregados com carteira assinada, do Ministério 
do Trabalho). 

Carlos Madeiro expôs entrevista feita ao presidente da Federação Nacional dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada, Vilmar Santos. Este afirmou que “‘a Lava Jato 
é disparado o maior problema’ das demissões. [Porque] 70% do setor tem contrato com a 
Petrobras. Na prática, estamos vivendo uma crise institucional e da engenharia nacional, sem 
perspectiva a médio prazo". 
 
 

7.  Medidas Adotadas Pelo Governo Para Contornar A Crise Econômica  
 

Para poder contornar a crise o governo optou por diversas medidas buscando a 
recuperação da arrecadação, através de benefícios fiscais e programas de parcelamento com 
redução de multa e juros. Como exemplo, a Desoneração da Folha de Pagamentos e o 
Parcelamentos tratado como Refis da Copa.  
 
 

8.   Metodologia 
 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 65) o conceito de metodologia pode ser entendido 
como o “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 
permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando nas decisões do cientista.” 

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 139) “a pesquisa, portanto é um procedimento formal, 
com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento cientifico e se constitui no 
caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.”  

Portanto essa pesquisa foi de caráter exploratório, pois buscou maiores informações sobre 
o tema proposto na área de demonstrações e análises contábeis por meio do referencial teórico e 
descritiva, pois fará uma análise da situação das empresas da construção civil diante do período de 
crise, através dos resultados obtidos, esta conceituada pelas autoras Marconi e Lakatos (2010, p. 
170) como, “investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou 
análise das características de fatos ou fenômenos”. 

Quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica: pois as informações coletadas tiveram 
como fontes livros, revistas e artigos; e documental: pois as análises foram feitas tendo como base 
as demonstrações contábeis das empresas do setor de construção civil de capital aberto publicadas 
na bolsa de valores. 

“A delimitação do universo consiste em explicitar que pessoas, coisas, fenômenos, etc. 
serão pesquisados” (MARCONI E LAKATOS, 2010, p.206). Visto isso, o universo dessa pesquisa 
se deu nas principais empresas de capital aberto do setor de construção civil que estão cotadas na 
BM&FBOVESPA. 

Marconi e Lakatos (2010, p. 147) conceituam a amostra em “uma parcela 
convenientemente selecionada do universo”. Sendo assim a amostra da pesquisa foram 10 
empresas do setor de construção civil cotadas na bolsa de valores sendo estas: CR2 
Empreendimentos Imobiliários S.A., Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A., 
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Direcional Engenharia S.A., Gafisa S.A., Joao Fortes Engenharia S.A., MRV Engenharia E 
Participações S.A, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações S.A., Rodobens Negócios 
Imobiliários S.A., Tecnisa S.A. e Viver Incorporadora e Construtora S.A. 

A coleta de dados é a “etapa da pesquisa em que se inicia aplicação dos instrumentos 
elaborados e das técnicas selecionadas” (MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 149).  Com isso, a 
coleta de dados foi feita no site da bolsa de valores sendo este, www.bmfbovespa.com.br, de onde 
foram retiradas as demonstrações contábeis das empresas da construção civil, que serviram para 
análise e obtenção dos resultados da pesquisa.  

Após a coleta dos dados, é necessário que seja feito o tratamento dos mesmos, que serão 
feitos em três etapas: Seleção, Codificação e Tabulação.  

Para Marconi e Lakatos (2010, p.151) a análise dos dados “representa a aplicação lógica 
dedutiva e indutiva do processo de investigação”. Sendo assim a análise dos dados foi feita de 
forma qualitativa relacionando as teorias dispostas no referencial teórico, e quantitativa através de 
um comparativo entre o cálculo dos índices dos anos 2013 a 2015, o que resultará na situação em 
que as empresas da construção civil encontram-se diante da crise econômica enfrentada pelo Brasil.  

Os métodos escolhidos possuem como limitação principal a ausência das demonstrações 
contábeis das respectivas empresas do ano de 2016, que refere-se ao ano que a crise ainda 
atravessava o país e que com isso seria possível a obtenção de resultados mais complexos. 
 
 

9.   Análises e Resultados  
 

Com o objetivo de analisar o desempenho econômico-financeiro das empresas que 
compõem este estudo, utilizaram-se análises por meio do cálculo de indicadores tradicionais 
conforme tratados no referencial teórico por diversos autores tais como Assaf Neto (2010), 
Ferronato (2010), Iudicibus (2009) e Matarazzo (2010). O foco será os índices que tratam da 
liquidez, da estrutura do endividamento e da rentabilidade das empresas. Salienta-se que as análises 
foram baseadas nas demonstrações contábeis das empresas do setor de construção civil publicadas 
na BMF&BOVESPA sendo elas Balanço Patrimonial e DRE. 

A avaliação de desempenho através de índices é uma prática muito utilizada pelas 
empresas, uma vez que seus resultados são primordiais para tomada de decisão quanto aos riscos 
de endividamento e rentabilidade.  
 
9.1   Análise dos Índices de Liquidez 

 
Através da Figura 1 são apresentados os índices de liquidez corrente, que medem a 

capacidade das empresas de quitar suas obrigações com terceiros em curto prazo. Conforme 
resultados obtidos a maior parte das empresas apresentam uma capacidade satisfatória de solvência 
para quitar suas obrigações em curto prazo, e apenas a PDG e a Viver Incorporadora que 
apresentam um índice inferior a 1 (um), que é o ponto de equilíbrio para indicar capacidade de 
solvência.  

Com isso pode-se observar a variação do grau de liquidez entre as empresas estudadas e 
observar que de 10 (dez) empresas, 6 (seis) delas apresentaram queda na liquidez do ano de 2013 
para 2015. Esses resultados demonstram que 60% (sessenta por cento) das empresas tiveram sua 
capacidade de quitar suas obrigações a curto prazo afetadas, no decorrer dos anos estudados. 
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FIGURA 1 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores)  

 
Para implementar o índice indicado pela Figura 1, foi calculado o índice de liquidez seca 

conforme que demonstra a capacidade de saldar as dívidas a curto prazo, apenas com a utilização 
de itens monetários, excluindo os estoques.  

Os resultados obtidos demonstram o quanto às empresas são dependentes da venda dos 
estoques para saldar suas dívidas já que a maioria delas tem seus índices diminuídos e 4 (quatro) 
delas perdem seu ponto de equilíbrio (índice maior que 1(um)) quando os estoques são excluídos.  
Através da Figura 3 essa variação é ilustrada, mostrando que houve diminuição dos índices de 
liquidez seca principalmente nas empresas MRV, PDG, Tecnisa e Viver do ano 2013 a 2015. 
 
FIGURA 2 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 

 
Por meio do índice de liquidez imediata demostrados na Figura 3, onde os resultados 

revelam a capacidade da empresa em quitar suas dívidas a curto prazo, apenas com saldos do Ativo 
Disponível, percebe-se que as empresas do setor não alcançam o limite do ponto de equilíbrio, ou 
seja índice maior que 1 (um), o que revela que nenhuma das empresas possui solvência imediata, 
porém esses resultados não são relevantes já que as empresas do setor normalmente trabalham com 
contratos de vencimentos de longo prazo, fazendo com que as empresas não possua movimentações 
frequentes de caixa.  

De acordo com a Figura 3, as empresas com menor grau de liquidez imediata são CR2, 
Gafisa, PDG, Tecnisa e Viver que variam de 0,02 a 0,09.   
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FIGURA 3 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
 

Para implementar os índices anteriores, calcula-se o índice de liquidez geral que mostra a 
liquidez tanto a curto quanto a longo prazo. Na Figura 4 visualiza-se que os índices das empresas, 
quando trata-se de solvência geral apresentam bons resultados, onde 9 (nove) de 10 (dez) empresas 
tiveram índices superiores a 1 (um), ou seja, possuem a capacidade de liquidar todas as suas dívidas 
utilizando seus direitos dispostos no Ativo Circulante e no Realizável a longo prazo. Verifica-se 
ainda que nos 3 (três) anos as 9 (nove) empresas apresentaram resultados satisfatórios, enquanto 
apenas a empresa Viver, teve índices inferiores em todos os anos, comprovando sua incapacidade 
de liquidação de suas obrigações.  

 
FIGURA 4 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 
(Fonte: Elaborada pelos próprios autores) 

 
Em visão geral, as empresas do setor de construção civil nos anos de 2013 a 2015 

apresentaram resultados satisfatórios quanto à capacidade de pagamento, sendo que na liquidez 
corrente, 60% (sessenta por cento) das empresas demonstraram queda em seus índices, mas ainda 
com resultados positivos, e os outros 40% (quarenta por cento) ficaram divididos, onde 20% (vinte 
por cento) obtiveram resultados de aumento considerável na capacidade de liquidação das dívidas, 
enquanto os outros 20% (vinte por cento) não alcançaram o índice mínimo onde para cada R$1,00 
(um real) de obrigações é necessário o mesmo em direitos para alcançar o ponto de equilíbrio.  

Na liquidez seca, nota-se o alto grau de dependência que as empresas possuem com a 
venda dos estoques, pois quando desconsiderados para análise, os índices de todas as empresas 
diminuem consideravelmente e 4 (quatro) delas apresentam resultados insatisfatórios de perda da 
capacidade de pagamento das obrigações.  

A liquidez imediata demonstra que as empresas não possuem valores disponíveis a 
quitação de suas dívidas, sendo que todas as empresas obtiveram resultados inferiores a 1 (um), 
que podem ser explicados pela forma de execução de contratos, onde a maioria deles são vencíveis 
e recebíveis a longo prazo, que faz com que as empresas não tenham capital de giro disponível. 
Pela liquidez geral, entende-se que 90% (noventa por cento) das empresas conseguem quitar suas 
obrigações de curto e longo prazo, e apesar da variação no decorrer dos anos as empresas ainda 
podem ser consideradas solventes.  
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9.2 Análise dos Índices de Endividamento 
 

Além da análise por meio do índice de liquidez, foi realizada a análise do BP dos anos de 
2013, 2014 e 2015 pelo grupo de índices de estrutura de capital.  

O resultado apresentado pelo índice de participação de capitais de terceiros, demostrado 
na Figura 5 onde 8 (oito) das 10 (dez) empresas estudadas possuem 50% (cinquenta por cento) ou 
mais de dependência de capital de terceiros e isso quer dizer que, para cada R$100,00 (cem reais) 
de capital próprio (patrimônio líquido) utilizado para financiar seus investimentos, as empresas 
utilizaram mais de R$50,00 (cinquenta reais) de capitais de terceiros, que é composto pelas contas 
passivo circulante e exigível a longo prazo e 2 (duas) delas possuem percentuais inferiores a 50% 
(cinquenta por cento), sendo que 1 (uma) delas destaca-se com apenas 12% (doze) de recursos de 
terceiros.  

Esse índice de PCT relaciona as grandes fontes de recursos da empresa, que são capitais 
próprios e capitais de terceiros, indicando a dependência e risco, por usar recursos que não são da 
empresa. Para a obtenção de lucro, é vantajoso usar recursos de terceiros, mas para a análise 
econômica e financeira é desfavorável, porque a empresa pode ficar endividada por usar capital de 
fonte externa. 
 
FIGURA 5 – QUOCIENTE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS SOBRE RECURSOS 
TOTAIS 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 

 
Conforme Figura 6, que revela o percentual de patrimônio líquido comprometido com o 

exigível total, onde nesse índice quanto menor for o resultado melhor é a posição patrimonial da 
empresa. Na relação das empresas estudadas, 80% (oitenta por cento) delas possuem mais de 50% 
(cinquenta por cento) do PL comprometido com terceiros, ou seja, essas empresas, devido a grande 
captação de recursos de terceiros, comprometeram grande parte do PL. As 20% (vinte por cento) 
restantes, são empresas solventes que possuem recursos suficientes para liquidação de suas 
obrigações e seu PL está assegurado, destacando a empresa Viver, que apresentou percentual 
negativo, revelando que seu PL já foi incorporado diante dos seus prejuízos. 
 
FIGURA 6- QUOCIENTE DE CAPITAIS DE TERCEIROS SOBRE GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
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Nesse índice pode-se observar a parcela do endividamento referente às dívidas a curto 
prazo, visto na Figura 7, onde 8 (oito) das 10 (dez) empresas pesquisadas estão com o índice de 
dívidas de curto prazo superior a 50% (cinquenta por cento) com relação ao total das dívidas 
expostas em seu Passivo, que indica uma situação desfavorável para as empresas, pois tendo suas 
dívidas de curto prazo em percentuais superiores a 50% (cinquenta por cento) nos respectivos 
anos. 

Com isso, cria-se uma situação de alerta no que diz respeito à geração de lucros, e no 
período de crise especialmente, cria-se uma dificuldade de gerar lucros a curto prazo e tendo suas 
dívidas a curto prazo, torna-se necessário recorrer a recursos de terceiros para cumprir com suas 
obrigações financeiras, que podem ser justificadas no PCT analisado anteriormente.  

E 2 (duas) das 10 (dez) empresas estão com percentual inferior a 50% (cinquenta por 
cento), ou seja, optaram por mais financiamentos a longo prazo que representa uma situação 
favorável para a empresa, pois dívidas de curto prazo precisam de recursos disponíveis hoje, 
diferente das dívidas de longo prazo. 
 
FIGURA 7 – COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO  

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
 

Através da Figura 8, analisamos o endividamento geral das empresas, onde 8 (oito) delas 
apresentam mais de 50% (cinquenta por cento) do seu Ativo Total financiado por capital de 
terceiros, ou seja, esses valores resultam em grandes riscos para as empresas por se tornarem 
altamente dependentes de capital de terceiros, possuindo grande parte da composição do seu ativo 
e proveniente de capital de terceiros. Já as outras duas empresas apresentam índices inferiores a 
50% (cinquenta por cento).  
 

FIGURA 8 – ENDIVIDAMENTO GERAL 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
 

Os resultados encontrados de imobilização do patrimônio líquido, através da Figura 8, 
nos períodos analisados foram favoráveis para as empresas, sendo que os percentuais foram 
menores que 100% (cem por cento). O índice de IPL mostra que todas as empresas apresentaram 
índices inferiores a 10% (dez por cento), ou seja, menos de 10% (dez por cento) do PL foi investido 
no ativo permanente.  

O restante do percentual, ou seja, mais de 90% (noventa por cento) foi aplicado no ativo 
circulante e não circulante, e não em bens de natureza permanente. Para a empresa ter uma situação 
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favorável a respeito desse índice, esse resultado deve ser o menor possível, pois isso representa que 
quanto mais à empresa investir no Ativo Permanente, menos recursos próprios serão aplicados no 
AC e ANC, aumentando assim a dependência nos recursos de terceiros para o financiamento do 
Ativo. 
 

FIGURA 9 – ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 

 
Esses índices conforme apresentados na Figura 9, mostram o pequeno investimento de 

todas as empresas em AP, que pode ser justificado pelo ramo de atividade, onde as empresas de 
construção civil buscam terceirizar esses equipamentos e não adquiri-los como bem. Com isso os 
resultados são positivos, já que o pequeno investimento do PL para cobrir o AP, gera uma liberdade 
financeira favorável e cria a possibilidade de investir em outras contas de Ativo, mais relevantes 
para as empresas.  

Em análise geral aos índices de endividamento das empresas apresentaram resultados 
insatisfatórios, pois revelou que a maioria das empresas é altamente dependente de capital de 
terceiros, o que é muito arriscado já que utilizam recursos que não são da empresa e há necessidade 
de serem saldados posteriormente. Pelo grau de endividamento nota-se que 80% (oitenta por 
cento) das empresas possuem mais de 50% (cinquenta por cento) do PL comprometido com 
terceiros.  

Além disso a composição de endividamento revela que a maior parte das empresas 
necessitam de capital de giro em um menor período de tempo, já que a maior parte das suas dívidas 
são em curto prazo.  

Analisando o endividamento geral entende-se que 80% (oitenta por cento) das empresas 
possuem mais de 50% (cinquenta por cento) do seu ativo total financiado o que as tornam ainda 
mais comprometidas com o capital de terceiros. Em contrapartida o índice de imobilização do PL 
apresenta-se favoráveis, pois todas as empresas obtiveram percentuais inferiores a 100% (cem por 
cento), ou seja, pouco investimento em ativo permanente que gera maior liberdade de investimento 
em outras contas de ativo mais relevante para as empresas. 
 
9.3 Análises dos Índices de Rentabilidade 
 

Para implementar as análises referentes as empresas do setor de construção civil, foram 
feitas análises dos indicadores econômicos de rentabilidade que servem para avaliar os lucros 
apurados no exercício social da empresa em relação as receitas, conforme destacado em referencial 
teórico. Foram calculados os índices de margem bruta, margem líquida e rentabilidade do PL dos 
anos de 2013 a 2015. 

Pela margem bruta obtêm-se o retorno que a empresa obteve em relação aos serviços 
prestados excluindo o CSV, ou seja, quanto sobra após considerar esses custos para a empresa 
cobrir suas despesas operacionais e com o qual margem de rentabilidade a empresa está operando.  
Pelos dados da Figura 10 conclui-se que, das 10 (dez) empresas, 5 (cinco) tiveram sua rentabilidade 
bruta afetada, pois estão operando com margem negativa, ou seja, abaixo do ponto de equilíbrio. 
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Isso pode ser justificado pelo aumento no CSV desproporcional a receita, fazendo-a insuficiente 
para cobrir todas as suas obrigações.  

As outras 5 (cinco) empresas ainda operam com margem positiva dando destaque as 
empresas Cyrela, MRV e Rodobens com margem muito superior ao ponto de equilíbrio, possuindo 
eficiência operacional em controlar seus custos e manter sua margem de lucro operacional positiva, 
e no Gráfico estão evidentes que as empresas Gafisa, João Fortes e PDG, estão operando com 
margem bruta negativa. 
 

FIGURA 10 – ÍNDICE DE MARGEM BRUTA 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 

 
Pela margem líquida medimos a eficiência geral da empresa em transformar sua receita 

em lucros e representa o percentual da receita deduzida de custos e despesas. 
A Figura 11 indica que, 5 (cinco) empresas, sendo elas Viver, PDG, João Fortes, CR2 e 

Gafisa operam com margem líquida negativa, ou seja, não são totalmente eficientes no controle de 
seus custos e despesas, deixando ainda evidente os efeitos causados pelo crise no decorrer desses 
três anos, sendo que algumas delas tiveram que recorrer ao apoio do judiciário para tentar contornar 
esses efeitos alarmantes, por meio de recuperação judicial. 

As outras 5 (cinco) empresas (Cyrela, Direcional, MRV, Rodobens e Tecnisa), operam 
com margem líquida positiva. O que indica que a receita foi suficiente em relação aos custos e 
despesas obtidas e ainda obteve lucro líquido, fazendo delas mais atrativas a investidores, acionistas 
e ao mercado em geral. Observa-se também que as empresas com margem líquida negativa em 
destaque são PDG, João Fortes e CR2. A empresa Viver manteve sua margem negativa constante 
nos três anos. 
 
FIGURA 11– ÍNDICE DE MARGEM LÍQUIDA 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
 

Esse indicador é utilizado para medir o retorno do investimento feito no PL da empresa, 
ou seja, quanto a empresa gerou de lucros em relação ao seu PL.  

Conforme a Figura 12, 7 (sete) das 10 (dez) empresas tiveram um retorno positivo, sendo 
que o percentual de 6 (seis) delas decresceram nos três anos. Já as outras 3 (três) empresas (CR2, 
João Fortes e Viver) tiveram resultados negativos de rentabilidade do PL. O que revela que os seus 
prejuízos foram incorporados ao seu PL. 
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FIGURA 12 – ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
(Fonte: Elaborado pelos próprios autores) 
 

Em visão geral, nota-se que as empresas tiveram seus índices de rentabilidade afetados 
consideravelmente, o que é desfavorável já que a geração de lucros e retorno sobre eles é 
indispensável para o crescimento e continuidade das empresas. 

De acordo com as análises das 10 (dez) empresas estudadas, 5 (cinco) delas tiveram suas 
margens afetadas negativamente no decorrer dos três anos, sendo que todas as 5 (cinco) fecharam 
os anos em prejuízo, ou seja, não obtiveram eficiência na geração de lucros. As outras 5 (cinco) 
empresas operaram com margem positiva e consequentemente obtiveram retorno sobre os lucros.  
 
 

10. Conclusão 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar a situação econômica e financeira das 
empresas do setor de construção civil listadas na BMF&BOVESPA e medir através dos resultados 
dos índices calculados o desempenho dessas empresas diante da situação mercadológica do país. 
Para isso foram listadas 10 (dez) empresas do setor de construção civil da Bolsa de Valores e 
levantadas às informações econômicas e financeiras contidas no Balanço Patrimonial e na DRE. 
Então calculados os índices de liquidez, de estrutura de capital e de rentabilidade com base nas 
demonstrações dos anos 2013, 2014 e 2015. 

Os resultados obtidos demonstram que a crise do país afetou as demonstrações de 
algumas das empresas que já estavam passando por situações alarmantes de índices de liquidez, 
rentabilidade e endividamento que deixavam as empresas sob alerta. No entanto, estes mesmos 
índices se mantiveram estáveis nas empresas que tinham uma situação econômica e financeira mais 
favorável. 

O índice mais afetado foi o de rentabilidade, onde nota-se que 50% (cinquenta por cento) 
das empresas tiveram seu lucro líquido reduzido devido ineficiência no controle dos custos e 
despesas. Não menos importante, houve uma diminuição da receita, por consequência da crise 
econômica, advinda também da crise política, o elevado aumento da inflação, queda no PIB, 
aumento no índice de desemprego e diversos outros fatores que interferiram nesses resultados.  

Nota-se ainda que os resultados de liquidez foram satisfatórios e a maior parte das 
empresas mantiveram sua capacidade de pagamento. Entretanto, em contrapartida, o grau de 
endividamento de 80% delas aumentou consideravelmente, fazendo com que mais de 50% do seu 
Passivo estivesse comprometido com capital de terceiros. Isto posto, pode ser verificado nos 
gráficos de índices citados acima, das empresas Cyrella, Direcional, Gafisa, João Fortes, MRV, 
PDG, Tecnisa e Viver. 

Além disso, a composição do endividamento é classificada em sua maioria por dívidas de 
curto prazo, tornando necessária a geração de disponibilidades em um curto período, que em 
tempos de crise pode dificultar a captação destes recursos que devem ser apresentados de forma 
imediata, obrigando-as a recorrer constantemente a capital de terceiros (o que justifica a elevação 
dos índices de estrutura de capital), tais como bancos e agências de crédito, que por sua vez cobram 
juros elevados pelo financiamento da atividade destas empresas objetos deste estudo. Importante 
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ressaltar que o aumento das despesas destas empresas se deu pelo aumento do financiamento 
bancário, que neste caso são os únicos beneficiados.  

Esse estudo contribui para mostrar o cenário das empresas do setor civil e reafirmar a 
importância do mesmo na economia nacional, possibilitando também que os exploradores da 
pesquisa entendem como a crise brasileira afetou esse setor de forma tão negativa.  

Em resposta ao problema de pesquisa proposto, conclui-se que as empresas do setor de 
construção civil encontram-se em processo de estagnação/retração financeira e econômica, e que 
a crise teve interferência desfavorável no desempenho das mesmas, influenciando 
consideravelmente em seus resultados e gerando uma necessidade ainda maior do controle e 
eficiência gerencial para contornar os efeitos dessa crise.  

Para as próximas pesquisas, dispomos sobre os seguintes temas: 

• Realizar análises econômicas e financeiras das empresas utilizando as 
demonstrações dos exercícios 2016 e 2017, que são períodos onde ainda a crise econômica 
atravessava o país. 

• Pesquisar soluções disponíveis às empresas do setor como forma de sobreviver à 
crise. 

• Soluções de recuperação do mercado de construção civil no Brasil. 
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