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INTRODUÇÃO 

 

Buscando identificar em que a gestão deve inovar para contribuir na busca e 

desenvolvimento das organizções através métodos do pensar, do conceber do criar e cocriar, 

num contexto onde é crítico compreender: a interdependência de toda e qualquer ação nos 

modelos estruturais. 

Neste ponto o DesignThinking será utilizado neste processo como ferramenta para 

construção coletiva capaz de criar uma imagem diferente a empresa ou transformar produtos 

e/ou processos.  

Design thinking, de forma simples e linear, é uma disciplina que usa a sensibilidade 

dos designers e seus métodos para ir de encontro com as necessidades das pessoas com algo 

que é tecnologicamente factível e constitui uma estratégia de negócios viável que pode 

converter em valor para o cliente e oportunidade de mercado (BROWN, 2008). 

Ainda segundo Brown (2008; p. 15), atualmente, no entanto, ao invés de 

pedir designers para desenvolver uma idéia mais atraente para o 

consumidor, as empresas estão pedindo-lhes para criar idéias que melhor 

atendam às necessidades de consumo e desejos. O antigo papel é tático, e 

os resultados na criação de valor limitado, este último é estratégico e leva 

a novas formas drásticas de valor. Além disso, como as economias do 

mundo desenvolvido estão mudando da produção industrial para a Era do 

Conhecimento e prestação de serviços, o terreno sobre inovação está se 

expandindo. Seus objetivos não são mais apenas produtos físicos, pois eles 

são novos tipos de processos, serviços, entretenimentos e formas de 

comunicação e colaboração - exatamente os tipos de atividades centradas 

no ser humano em que o design thinking pode fazer uma diferença 

decisiva. 

 

Nesse processo esta implicada a harmonização de valores, o enfrentamento de 

restrições e limites caracteriticas ideais para qualquer empresa que queira se denvolver e se 

manter competitiva no mercado. 



4 

 

 

 

CAPÍTULO 1: TEORIAS E MODELOS ORGANIZACIONAIS 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO DAS ORGANIZAÇÃOES  

Dentro do contexto de cada época nossa sociedade desenvolveu-se mediante a criação de 

organizações especializadas, capazes de fornecer os bens e serviços de que ela necessita.  

"uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar 

propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos 

que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um 

laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos de 

organizações”. 

 

Durante toda sua história, até meados do século XVIII, as empresas não passaram por 

grandes desenvolvimentos. Com base nas considerações de CHIAVENATO (1994), a 

história da empresa pode ser dividida em seis fases: 

 

Tabela 1 - Fases da história das organizações. 

FASE MARCO PERÍODO 

1º 
Artesanal 

Antiguidades até a 

Pré-revolução industrial 
Até 1780 

2º Transição para a 

industrialização 

Primeira revolução 

industrial 
1780 a 1860 

3º Desenvolvimento 

industrial 

Após a segunda 

revolução industrial 
1860 a 1914 

4º 
Gigantismo industrial 

Entre as duas grandes 

guerras mundiais 
1914 a 1945 

5º 
Moderna 

Pós-guerra até a 

atualidade 
1945 a 1980 

6º Globalização Atualidade Após 1980 

   Fonte: CHIAVENATO, 1994. 
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1. Fase artesanal (da Antiguidade até aproximadamente 1780): o regime de era 

fundamentado no artesanato rudimentar, nas pequenas oficinas e na mão-de-obra intensiva 

e não qualificada na agricultura. 

2. Fase da transição do artesanato à industrialização (correspondente aos anos de 

1780 a 1860): considerada a 1ª Revolução Industrial. Caracterizada pelo surgimento da 

máquina a vapor, através da qual as oficinas mecanizadas se transformavam em fábricas 

dotadas de grandes máquinas. 

3. Fase do desenvolvimento industrial (ocorrida entre 1860 e 1914): correspondente 

à 2ª Revolução Industrial. Caracterizada pelo surgimento do aço e da eletricidade, os quais 

passaram a ser utilizados como material industrial e como fonte de energia, ocasionando um 

grande crescimento industrial e importante avanço tecnológico.  

4. Fase do gigantismo industrial (ocorrida entre 1914 e 1945): período em que as 

empresas atingiram proporções econômicas enormes, atuando em operações de âmbito 

internacional e multinacional. 

5. Fase moderna (de 1945 a 1980): nesta fase o desenvolvimento tecnológico cresce 

surpreendentemente através de processos cada vez mais sofisticados. 

6. Fase da incerteza (após 1980): caracterizada pelos desafios, restrições e demais 

adversidades para as empresas. Uma 3ª Revolução industrial marca essa fase: a revolução 

do computador, substituindo, em parte, o cérebro humano pela máquina eletrônica. 

 

No decorrer destas seis fases, quanto mais se aproxima da globalização, mais o 

mundo empresarial se tornou competitivo uma vez que a concorrência passou de local para 

global. 

Segundo SLACK (1999), no contexto de cada época, determinada pelas referidas 

fases, várias abordagens foram desenvolvidas no sistema produtivo das organizações, 

todavia, elas não se substituíram mutuamente. A influência delas ainda é evidente na forma 

de trabalho atual. 

Os paradigmas e atitudes, conhecimentos e habilidades, atividades e relações 

interpessoais fazem parte do comportamento do trabalhador. Sendo assim, é possível citar 
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quais comportamentos foram estabelecidos ao longo do tempo e que ainda são exercidos na 

maioria das organizações: 

- Paradigmas e atitudes das pessoas: Os trabalhadores exerciam a tarefa mais 

compatível com sua aptidão, pois tinham que atingir a produção-padrão exigida pela 

gerência; 

- Conhecimentos e habilidades: O conhecimento era supérfluo, pois cada trabalhador 

exercia sua tarefa, e quanto menor e mais simples a tarefa, maior seria a habilidade do 

operário para desempenhá-la; 

- Tarefas e atividades: As tarefas eram monótonas, repetitivas e desarticuladas do 

processo como um todo; 

- Relações interpessoais: As decisões desciam e as informações subiam, ou seja, o 

planejamento era de responsabilidade exclusiva da gerência e a execução das tarefas cabe 

aos operários e seus supervisores. 

 

1.2 AS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 

De acordo com Oliveira (2006) podemos definir estrutura organizacional como 

instrumento administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento 

das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada 

e dos processos decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelos 

planejamentos das empresas. 

As atividades das empresas devem estar bem identificadas, isto é, deve-se saber, 

exatamente, o que fazer e em que ordem deve ser feito, seguindo um planejamento pré-

estabelecido.  

Seis elementos segundo Robbins (2000) são considerados elementares na construção 

da estrutura organizacional  
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Figura 1 - Elementos na construção da Estrutura Organizacional 

 

  Fonte: Robbins, 1994. 

 

A Especialização do trabalho onde é considerado o grau que as funções na 

organização são subdivididas em tarefas separadas. A base para agrupar estas tarefas é a 

chamada departamentalização. A Cadeia de comando é uma linha única de autoridade que 

vai do topo da organização até o escalão mais baixo determinando quem deve reportar a 

quem sendo a autoridade que se refere aos direitos inerentes a uma posição administrativa 

para dar ordens e esperar que elas sejam obedecidas. 

A Margem de controle define o número de subordinados que um gestor pode dirigir 

de forma eficiente e eficaz. O grau em que o processo decisório está concentrado em um 

único ponto define a Centralização ou a descentralização da organização. A Formalização 

define o grau em que as tarefas dentro da organização são padronizadas. 

 “Os elementos da estrutura devem ser selecionados para a obtenção de 

uma consistência ou harmonia interna, bem como uma consistência básica 

como a situação da organização.” MINTZBERG, (2003). 

 

Segundo Chiavenato (1987), a estrutura organizacional pode ser dividida em dois 

tipos: formal e informal. 

Estrutura formal: Estrutura deliberadamente planejada, e formalmente representada 

em organogramas. 
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As estruturas organizacionais formais podem ser dos seguintes tipos: 

 

Tabela 2 - Tipos Estruturas Organizacionais formais 

Estrutura Definição Exemplo 

Funcional  Estruturada por função da 

empresa. 

 

Ex: Departamento de Produção, 

Departamento Financeiro, 

Departamento de Marketing etc. 

Territorial  Usada quando a empresa é 

dispersa. 

Ex: região norte, região sul etc. 

Produtos/Serviços  Usada quando a empresa tem 

várias linhas de produtos. 

Ex: têxtil, farmacêutico, químico etc. 

Clientes  Segmentação por tipo de cliente. Ex: feminino, infantil etc. 

Processos  

Etapas de um processo. 

Ex: em uma indústria, tem os setores de 
corte, montagem, estamparia etc. 

 

Projetos  
A alocação de pessoas e recursos é 

temporária. Quando acaba um 

projeto, a equipe muda para outro 

Ex: uma construtora tem várias obras. 

Quando acaba uma construção, o 

pessoal e os equipamentos vão para 

outra obra. 

Matricial  

A equipe trabalha para dois 

comandos simultaneamente 

Ex: em uma fábrica, a equipe de 
manutenção recebe ordens da gerência 
de manutenção e também da gerência 
de produção. 

 

Mista  Mistura os vários tipos de estruturas para se adaptar à realidade 

 

Estrutura Informal: Essa estrutura é identificada com a interação social estabelecida 

entre as pessoas, desse modo, progride espontaneamente no momento que as pessoas se 

reúnem. Traduz as relações que habitualmente não surgem no organograma. São 

comportamentos sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os 

membros organizacionais, aparecendo inevitavelmente em decorrência das necessidades 

pessoais e grupais dos empregados. A estrutura informal surge naturalmente. Ela pode ajudar 

a empresa, facilitando o trabalho, mas pode, também, atrapalhar, realizando procedimentos 

errados. 
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Figura 2 - Modelos Formais versus Modelos Informais 

 

 

Podemos analisar as estruturas que irão ser aplicados os métodos e as técnicas de 

inovação dividindo-os entre o modelo mecanicista e o orgânico. 

Na ótica de MORGAN (1996), muitas empresas atingem o sucesso utilizando o 

modelo mecanicista. O modelo mecanicista é o modelo estrutural caracterizado por uma 

extensa departamentalização, elevada formalização e centralização.  

 

O modelo Orgânico é o modelo estrutural mais achatado que utiliza equipes 

multifuncionais e tem uma reduzida formalização e estimula a participação de todos no 

processo decisório. Segundo MAXIMIANO (2000), preferem-se a interação e a 

comunicação de natureza informativa (em lugar de ordens), o que cria um alto nível de 

comprometimento com as metas da organização. Os organogramas são de pouca utilidade 

para descrever as tarefas das organizações do tipo orgânico. Muitas vezes, elas não têm 

organogramas. 
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Figura 3 - Organização Mecanicista e Organização Orgânica 

 

A relação estratégias versus estruturas 

 

Pode existir uma opção estrutural que se adeque a cada estratégia. Os inovadores 

precisam de flexibilidade na estrutura assim como que adotam o modelo mecanicista 

necessitam de uma estratégia conservadora. 

 

 

Caracteristicas : Estrutura solta; baixa especialização; baixa formalização e 

descentralização 

 

 

Caracteristicas Controle rigído;  especialização extensiva do trabalho, alta 

formalização e alta centralização 

Figura 4 - Estratégia Inovação e Estrutura Orgânica 

Figura 5 - Estratégia Conservadora e Estrutura Mecanicista 
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Considerando o alinhamento entre a estratégia de negócios e o contexto externo, 

representado pelos ambientes operacional e geral; o alinhamento entre a estratégia de 

inovação e a estratégia de negócios; o alinhamento entre o desempenho dos processos 

internos, funcionais e interfuncionais, e as estratégias de negócios e de inovação; o 

alinhamento entre os recursos internos, definidos de forma ampla e incluindo pessoas, 

tecnologia, cultura, estrutura e outros elementos de configuração, e o desempenho dos 

processos internos. Todas as estruturas podem ser utilizadas na aplicação de Design 

Centrado no Ser Humano desde que estejam abertas para inovação, por isso é importante 

identificar o tipo de organização, sua estrutura, seu objetivo para adequação das técnicas 

serão poderão aplicadas.  
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CAPÍTULO 2: ABORDAGENS DA CRIATIVIDADE E DA 

INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÃOES 

2.1 CONCEITOS, CARACTERISTICAS E TIPOS DE INOVAÇÃO  

 

Conceito de inovação 

Inovação significa novidade ou renovação. A palavra é derivada do termo latino 

innovatio, e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com 

padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto de ideias e invenções 

assim como a exploração econômica relacionada, sendo que inovação é invenção que chega 

ao mercado. Podemos encontrar diversas definições pra inovação entre elas: 

Estratégia fundamental na determinação da competitividade organizacional - 

MOTTA (2001) 

É central para a mudança econômica. Pode ser radical, resultando em grandes 

mudanças mundiais, ou incrementais, preenchendo continuamente o processo de mudança. 

SCHUMPETER (1954) 

É a tarefa de dotar os recursos humanos e materiais de nova e maior capacidade de 

produzir riqueza. DRUCKER (2002) 

De acordo com Christopher Freeman, Inovação é o processo que inclui as atividades 

técnicas, concessão, desenvolvimento, gestão e que resulta na comercialização de novos (ou 

melhorados) produtos, ou na primeira utilização de novos (ou melhorados) processos. 

Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos recursos, por 

permitir ganhos de eficiência em processos, quer produtivos quer administrativos ou 

financeiros, quer na prestação de serviços, potenciar e ser motor de competitividade. A 

inovação quando cria aumentos de competitividade pode ser considerado um fator 

fundamental no crescimento económico de uma sociedade. 

 

Características e Tipos de inovação 
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A inovação varia em termos de âmbito, tempo de finalização e impacto 

organizacional, destacando que categorizar uma inovação não é uma ciência e qualquer 

inovação pode ser posicionada em diferentes categorias pelas empresas. 

Consideremos quatro tipos de inovação: inovação de produto, inovação de processo, 

inovação de marketing e inovação organizacional. 

A. Inovação de Produto: 

  Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço que é novo ou foi 

significativamente melhorado no que diz respeito às suas características ou usos destinados. 

Isto inclui melhorias significativas nas especificações técnicas, componentes e materiais, 

software incorporado, facilidade de utilização ou outras características funcionais. 

Exemplos de inovação de produto: o primeiro MP3 portátil; introdução da travagem 

ABS, sistemas de navegação GPS (Sistema de Posicionamento Global) ou outras melhorias 

de subsistemas em carros. 

B. Inovação de Processo: 

   Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou de 

entrega novo ou significativamente melhorado. Isto inclui mudanças significativas nas 

técnicas, tecnologia, equipamento e/ou software. 

Exemplos de novos métodos de produção: são a implementação de um novo 

equipamento automático numa linha de produção ou a implementação de desenho assistido 

por computador para o desenvolvimento do produto. Um exemplo de um novo método de 

entrega é a introdução de um novo sistema de controlo de bens de código de barras ou RFID 

(Identificação por radiofrequência). 

C. Inovação de Marketing: 

       Uma inovação de marketing consiste na implementação de um novo método de 

marketing que envolva alterações significativas no desenho ou embalagem do produto, 

posicionamento do produto, promoção do produto ou preço. 

A inovação de marketing tem como objetivo melhorar a forma como o produto vai 

ao encontro das necessidades do cliente, abrindo novos mercados, ou recém-posicionando 
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um produto da empresa no mercado com o objetivo de aumentar as vendas da empresa. A 

inovação de marketing é a implementação de um método de marketing que ainda não fora 

utilizado anteriormente pela empresa, como parte de um novo conceito ou de uma nova 

estratégia de marketing que representa um afastamento significativo em relação aos métodos 

existentes. Os novos métodos de marketing podem ser implementados tanto para produtos 

novos como para produtos já existentes. 

Por exemplo, a utilização pela primeira vez de um meio de comunicação ou técnica 

significativamente diferente – tal como posicionamento do produto em filmes ou programas 

de televisão – é uma inovação de marketing. 

D.  Inovação organizacional: 

Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional 

na prática de negócios da firma, no local de trabalho, na organização ou nas relações 

externas. 

A inovação organizacional pode ter a intenção de aumentar o desempenho da 

empresa reduzindo custos administrativos ou custos transacionais, melhorando a satisfação 

no local de trabalho (e assim, a produtividade laboral), ganhando acesso a bens não 

comercializáveis (tais como informação externa não codificada) ou reduzindo os custos dos 

materiais. A característica distintiva de uma inovação organizacional comparada com outras 

alterações organizacionais numa firma é a implementação de um método organizacional que 

ainda não foi utilizado na empresa. 

Exemplos: da implementação pela primeira vez de práticas para o desenvolvimento 

dos funcionários e melhorar a retenção do trabalhador, tais como sistemas de educação e 

formação; a introdução pela primeira vez de sistemas de gestão para a produção geral ou 

operações de materiais, tais como sistemas de gestão de materiais em cadeia, reestruturação 

do negócio, manufatura enxuta e sistemas de gestão da qualidade. 

A inovação pode afetar os produtos, processos, atividades de marketing e questões 

organizacionais de uma empresa. No entanto, gerir o seu negócio com sucesso não é 

suficiente no mercado atual, sempre em mudança.  

 Podemos classificar a inovação como radical, revolucionária e incremental. 
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E. Inovação Radical:  

 A inovação radical envolve a introdução de novos produtos ou serviços que se 

desenvolvem em negócios novos maiores ou geram novas indústrias, ou que causam uma 

mudança significativa numa indústria inteira e têm tendência para criar novos valores.  

Exemplo de inovação radical: a banca passou pelo menos por uma suave 

metamorfose – máquinas multibanco, fundos disponíveis em praticamente qualquer lugar do 

mundo com o cartão de plástico apropriado. 

 

F. Inovação Revolucionária: 

As descobertas criam algo novo ou satisfazem uma necessidade anteriormente 

desconhecida. As grandes descobertas muitas vezes têm utilizações e efeitos que superam 

aquilo que os seus inventores tinham em mente. As descobertas podem lançar novas 

indústrias ou transformar as já existentes. As descobertas também são chamadas inovação 

disruptiva.  

Exemplo de inovação revolucionária: a primeira impressora a laser EARS foi feita 

pela Xerox. Esta impressora a laser conseguia imprimir 60 cópias por minuto com 600 

pontos por polegada.  

 

G. Inovação incremental:  

  A inovação incremental inclui a modificação, refinação, simplificação, 

consolidação e melhoria dos produtos, processos, serviços e atividades de produção e 

distribuição existentes. A maioria das inovações enquadra-se nesta categoria. 

Alguns exemplos de inovação incremental: 

Muitas das versões do Walkman da Sony não são o original, mas sim modelos que 

se seguiram e foram construídos numa plataforma comum. 
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A maioria dos automóveis, com melhorias ligeiras anuais que ao longo dos anos 

trouxeram grandes benefícios para a segurança, eficiência e conforto dos utilizadores. 

A inovação pela estratégia de inovação da empresa pode ser dividida em dois grupos: 

inovação aberta e inovação fechada. 

  

H.  A inovação aberta  

A inovação aberta consiste em estratégias pelas quais as empresas podem adquirir 

tecnologias de que precisem e explorar tecnologias que desenvolveram, as empresas vão 

buscar a sua tecnologia a várias fontes estratégias aberta para a inovação buscam a eficiência 

através de parcerias eficazes. Nunca ninguém fez uma descoberta com a inovação aberta. 

 

I.  A inovação fechada. 

  A inovação fechada emprega a estratégia de contratar o pessoal técnico mais 

inteligente de uma indústria. Parte do princípio que deve ser a própria empresa a desenvolver 

os seus novos produtos e serviços e ser a primeira a fazê-los chegar ao mercado. Parte do 

princípio que a firma que lidera a indústria em gastos com Investigação e Desenvolvimento 

irá acabar por liderar o mercado. Por fim, parte do princípio que uma empresa deve proteger 

a sua propriedade intelectual fortemente para impedir que a competição beneficie das ideias. 

 

J. A inovação top-dons.  

A inovação top-down (de cima para baixo) tem como vantagem o facto de serem as 

pessoas com poder de decisão a marcar o passo – definem os alvos e objetivos e fornecem o 

financiamento. Esta abordagem assume um carácter diretivo, por exemplo: 

 Explorar o novo mercado. 

 Eliminar alguns segmentos da nossa linha de produção corrente.  

 Competir num novo segmento de mercado com um novo produto.  

 Investir em nova tecnologia no futuro.  

 Faremos um investimento no automatismo da produção. 
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Tais diretivas não deixam dúvidas sobre onde à empresa encontrará o seu futuro. Os 

únicos limites da inovação top-down são os recursos humanos. 

 Exemplo de uma inovação top-down: 

Em 1982, a Canon começou a reestruturar o negócio dos fotocopiadoras e investigou 

as possibilidades de tornar os fotocopiadoras mais leves e compactos. A direção sabia que 

uma fotocopiadora inovadora não surgia com apenas alterações menores nos componentes e 

modificações na linha de produção. Necessitaria de uma análise meticulosa do mercado de 

forma a definir as características, vantagens e benefícios requeridos. A Canon abordou a 

oportunidade com uma equipa de projeto de alto nível. 

 A equipe incluía: 

 Gestor de projeto – o diretor do Centro de Desenvolvimento dos Produtos Reprográficos 

(CDPR); 

 Consultor do diretor da gestão do projeto da CDPR; 

 Diretor do planeamento corporativo técnico e centro de operações; 

 Membros representantes do controlo da qualidade, finanças e marketing; 

 Grupo de trabalho para examinar os problemas em cópias a cores. 

 

K. A inovação bottom-up.  

A inovação bottom-up (e baixo para cima) é a inovação que surge algures no interior 

da empresa. Todos são bem-vindos a participar na inovação bottom-up (de baixo para cima). 

Este tipo de inovação fornece os maiores desafios aos inovadores – aquelas pessoas que 

pensam de modo diferente, que têm muitas questões, muitos interesses, que estão 

insatisfeitos com a mudança, que são considerados arrogantes, que trazem uma perspectiva 

diferente, que perguntam mais vezes “porque não?” do que “por quê?”, que criam problemas 

com os seus superiores diretos, mas que é isso sim, o “sangue” e o futuro da empresa. Estas 

são as pessoas que surgem com ideias novas e estão dispostos a passar em primeira mão pelo 

laborioso processo de se autoconvencerem25 e depois convencer diferentes níveis de gestão 

do valor dessas ideias. 

 Exemplo de inovação bottom-up:  
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Tipicamente, as inovações podem acontecer pela ocorrência, conjunta ou isolada, de 

sete principais situações: 

 Em consequência de factos inesperados; 

 Por incongruências; 

 Por necessidade; 

 Por mudanças na indústria ou no mercado; 

 Mudanças demográficas; 

 Mudanças de percepção; 

 Novos conhecimentos; 

 Imposições legais ou regulamentares. 

 

Figura 6 - Rotinas que suportam o processo de Inovação 

A inovação é fundamental, pois através dela as organizações tornam-se capazes de 

gerar riqueza contínua e, assim manterem-se ou tornarem-se competitivas nos seus 

mercados. Contudo, na maioria dos casos, as empresas usam os concorrentes como base de 

referência para as suas próprias iniciativas de inovação. Com isso, as estratégias 

competitivas tendem a ser muito parecidas dentro de um mesmo mercado e apenas a empresa 

que se afasta do grupo competitivo de empresas, consegue cumprir seu papel de aumento de 

competitividade e consequente geração de riqueza. Para que se crie um ambiente corporativo 

propício à geração de inovação, é necessário que os líderes das organizações promovam a 
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inovação, sendo que a melhor forma de fazê-lo é trabalhar para que os conceitos e estratégias 

de inovação sejam assimilados por todos os colaboradores, clientes e fornecedores. Isso, 

provavelmente, provocará a "contaminação" da cultura organizacional pelo "vírus" da 

inovação. 

A inovação numa empresa ou organização, passível de gerar ou aumentar a 

competitividade da mesma pode verificar-se a vários níveis, nomeadamente: 

 Produtos e serviços: desenvolvimento e comercialização de produtos ou serviços novos; 

 Processos: desenvolvimento de novos meios de fabricação ou de novas formas de 

prestação de serviços; 

 Negócios: desenvolvimento de novos negócios que forneçam vantagem competitiva e 

sustentável; 

 Gestão: desenvolvimento de novas estruturas de poder e liderança. 

Como se observa a inovação não ocorre apenas nos processos finais de fabricação. 

Esta pode ocorrer em todo e qualquer ponto da organização. Não é apenas fazer coisas 

diferentes, mas, também, fazer as mesmas coisas de formas diferentes, criando, como refere 

Drucker (2002, p. 211), novos potenciais de satisfação. Mas que tipo tipos de inovação 

existem? 

 

 Segundo Simantob (2003, p. 20), as inovações podem ser classificadas em dois 

grandes grupos: 

Existe um conjunto de características inerentes ao conceito de inovação que vão 

definir a sua eficácia: 

 gestão da oportunidade, risco e mudança: a inovação é imprevisível com elevado risco 

associado, pode também ter grandes custos associados, deve por isso haver um 

acompanhamento de perto da inovação quer de bens ou serviços, ou processos produtivos, 

de forma a evitar fracassos e riscos não calculados; 

 A localização de meios técnicos e humanos é fundamental para um perfeito 

desenvolvimento, que leve a uma transferência da inovação para os locais corretos da sua 

aceitação e utilização. Inovação fora de timing ou de local pode originar a falha de todo um 

processo. 

 Interação com consumidor: procura de novos nichos de mercado faz com que seja 

necessário pesar bem custos, benefícios e timing para se envolver consumidores nos 
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processos de inovação, para dessa forma potenciar o sucesso da mesma ao levar-se em 

conta o interesse do consumidor; 

 Resistência cultural à mudança: havendo predisposição para a mudança o sucesso de 

inovações será superior. Deve haver pressão na gestão da inovação para prevenir rigidez na 

forma de pensar e haver atitudes permeáveis há existência de ambientes propícios à 

inovação e mudança; 

 Desenvolvimento de novos negócios: inovação faz com que empresas se afastem da 

estabilidade e controlo, da sua zona de conforto, desviando-as dos seus processos normais 

de steady-state. Recursos usados na inovação são usados na possível criação de novos 

produtos e possivelmente em novas áreas de negócio, mas que tem risco associado e 

podem não ter no futuro não ter o retorno esperado. Logo existe um custo de oportunidade 

associado. 

 

 

2.2 A IMPORTANCIA DA INOVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÃOES  

A importância da inovação, de uma maneira geral, é percebida como essencial para 

a sobrevivência num cenário cada vez mais competitivo e globalizado. 

O processo estratégico de inovação é muito mais que o desenvolvimento de novas 

tecnologias, produtos e serviços. Envolve a criação de novos modelos de negócios, novas 

formas de atender necessidades dos consumidores, novos processos organizacionais, novos 

meios de competir e cooperar no ambiente empresarial.  

A importância da inovação, de uma maneira geral, é percebida como essencial para 

a sobrevivência num cenário cada vez mais competitivo e globalizado, entretanto poucas 

empresas exercem algum tipo de iniciativa para colocá-la em prática. Existem duas causas 

para que isto não ocorra com tanta frequência: a visão ultrapassada sobre inovação e 

desconhecimento de ferramentas que ajudam colocá-la em prática.  

Segundo Moysés Simantob, professor da FGV, co-fundador e coordenador do Fórum 

de Inovação da FGV:  
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“A inovação é como uma mudança que gera um padrão de desempenho novo ou superior para a 

empresa e estratégia como a capacidade de alinhar esforços de um time para a implementação de 

uma iniciativa. A inovação como estratégia central da empresa orienta investimentos, define o foco 

de pesquisas e de novos desenvolvimentos a partir do ponto de vista do mercado. A intenção da 

inovação é a criação de valor para o negócio, enquanto a estratégia ordena e disciplina as condições 

necessárias para se chegar lá, que ocorre com empresas que estão liderando mercados, a inovação 

está no DNA, se manifesta tanto em áreas técnicas como em áreas de relacionamento com clientes”.  

 

Se a inovação é estratégia da empresa não importa onde ela se origina, se vem 

estimulada de dentro ou de fora da empresa, todos se sentem corresponsáveis em sustentar 

uma posição de líder e brigam por isso com afinco, dando o melhor de si, dotados com 

autonomia, paixão e imaginação em tudo que fazem.  

Os campos de ação podem ser qualquer um em que seja possível alterar o status quo, 

criar novas regras, questionar ortodoxias e convenções, romper com o pensamento vigente 

em busca de novos pontos de vista. Devemos considerar a Triple bottom line, isto é, a 

destinação econômica aliada à socioambiental pela organização passa a gozar de maior 

aceitação e prestígio pelas boas práticas da governança corporativa e pelos preceitos da 

responsabilidade social à medida que as pressões sociais crescerem.   

Assim buscando gerenciar riscos, não apenas reduzir perdas em desenvolvimentos 

de projetos que podem não dar certo, mas sim assegurar que parte do processo de inovar está 

associada a descobertas imprevistas que advêm do próprio processo de empreender.  

O mantra organizacional é reduzir o tempo da fase de ideação para a fase de 

comercialização. Faz-se isso pelo conhecimento.  Ao acelerar o lançamento de novos 

produtos e serviços as empresas melhoram a pontaria e a assertividade em satisfazer 

necessidades de clientes não atendidos. A interação frequente com o mercado aumenta a 

chance de inovações potenciais tornarem-se reais e o hábito em manter um fluxo contínuo 

de ideias provoca e mantém acesa a chama da cultura inovadora. A vantagem pela 

competição talvez possa ser alcançada pela expansão do saber. Visito organizações que 

detêm muito conhecimento, mas têm dificuldade em transformá-lo em riqueza. 

Existem dois tipos de informação de difícil uso: a informação em excesso e a escassez 

dela. Cabe às empresas dotar seu pessoal com a competência necessária para refletir, 

discernir e agir.  
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Figura 7 - Ciclo da Inovação 

 

 

 

A vantagem da pioneira em inovação é chegar à frente dos concorrentes e assegurar 

uma condição de monopólio temporário, com o benefício de cobrar Premium price e assim 

auferir maior margem de lucratividade aos acionistas. Muitas indústrias se beneficiam dessa 

condição, mas não conseguem sustentar a posição por muito tempo. Vivem de um 

lançamento inovador que lhes garante boa margem e se esquecem de buscar contínuas 

inovações incrementais ou radicais que reinventariam as bases de competição para se 

manterem na frente. Há coisas interessantes acontecendo na órbita dos produtos, como oferta 

de crédito, garantias maiores, serviços e atendimentos que criam uma melhor experiência de 

compra. 

A competitividade é a característica ou capacidade de qualquer organização em 

cumprir a sua missão com mais sucesso que outras organizações competidoras baseando se 

na capacidade de satisfazer as necessidades e expectativas da demanda que serve no seu 

mercado objetivo de acordo com a sua missão específica, para a qual foi criada. Portanto a 

competitividade empresarial significa a obtenção de uma rentabilidade igual ou superior aos 

rivais em relação à rentabilidade do mercado. 

O Brasil vive um momento de extrema incerteza política e econômica. Já estávamos 

convivendo com o baixo crescimento do PIB, com o recrudescimento da inflação, com 

dificuldades nas contas externas, com os recursos de investimento e não com o resultado 

positivo e sadio da balança comercial, e com a crônica baixa competitividade da nossa 

indústria motivada, dentre outros fatores, pela excessiva burocracia e carga tributária, falta 

de mão-de-obra técnica bem qualificada e péssima infraestrutura do país. 
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Em 2011, o Governo Brasileiro lançou sua política industrial, tecnológica e de 

comércio exterior para o período 2011-2015, o Plano Brasil Maior: Inovar para Competir. 

Competir para crescer.  Na intenção de “sustentar o crescimento econômico inclusivo num 

contexto econômico adverso e de sair da crise internacional em melhor posição do que entrou 

o que resultaria numa mudança estrutural da inserção do país na economia mundial. Para 

tanto, o Plano tem como foco a inovação e o adensamento produtivo do Parque Industrial 

Brasileiro, objetivando ganhos sustentados da produtividade do trabalho”. O Plano foi 

elaborado com duas dimensões: a estruturante, com diretrizes setoriais e a sistêmica, de 

natureza horizontal e transversal, com o objetivo de orientar ações que visam, sobretudo: 

Reduzir custos, acelerar o aumento da produtividade e promover bases mínimas de 

isonomia para as empresas brasileiras em relação a seus concorrentes internacionais; e. 

Consolidar o sistema nacional de inovação por meio da ampliação das competências 

científicas e tecnológicas e sua inserção nas empresas. 

Os resultados, até o momento, não foram os esperados. O crescimento não veio e 

temos, ainda, dificuldades sistêmicas. 

Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria – CNI apresentou o seu Mapa 

Estratégico para o período 2013-2022, tendo como objetivo central a busca da 

competitividade com sustentabilidade. O estudo apresenta dados do Doing Business 2013, 

elaborado pelo Banco Mundial, que colocam o Brasil em 130º lugar entre 185 países com 

relação à facilidade de se fazer negócios, atrás da Albânia e da Etiópia. Este resultado reflete 

o baixo desempenho do país em indicadores como a facilidade em abrir empresas (121º), de 

resolver contenciosos (116º) e de proteger investidores (82º). A meta da CNI é elevar a 

posição brasileira para 80 º lugar, até 2022. 

A CNI também faz referencia ao Global Competitiveness Report 2012-2013, 

elaborado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, que inclui o ambiente 

macroeconômico entre os doze pilares da competitividade de um país. Nesse pilar, o Brasil 

está em 62º lugar entre 144 países. Na colocação geral de competitividade estamos na 48ª 

posição. O país está mais mal colocado em três indicadores: poupança (78ª), inflação (97ª) 

e dívida bruta (109ª). Em termos de eficiência de governo, estamos na 111ª posição, atrás do 

Egito e do Peru e com relação à qualidade do gasto público, estamos na 135ª posição, atrás 

de outros países da América do Sul. 
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Precisamos, portanto, contribuir para o aumento da produtividade da indústria aqui 

instalada e investir fortemente em pesquisa, desenvolvimento e inovação também em outros 

setores econômicos para sermos realmente competitivos, independente de um vasto conjunto 

de incentivos fiscais. 

O momento é de grandes transformações, mas também de grandes das oportunidades. 

Tanto o país como o nosso estado têm maturidade econômica suficiente para buscar 

alternativas vencedoras. Precisamos e podemos ousar mais, reduzindo a nossa letargia 

mental, fruto das facilidades do modelo econômico que adotamos. As universidades e os 

centros de pesquisa devem ser chamados para contribuir de forma mais concreta com a 

competitividade do estado, apoiando políticas públicas de incentivo aos setores econômicos 

emergentes e em processo de consolidação. 

Para termos setores econômicos mais inovadores e competitivos, devemos investir 

mais em educação, não somente aumentando o valor dos investimentos, mas aplicando-os 

com inteligência, com focos bem definidos e com muita responsabilidade e transparência. 

 O Global Competitiveness Report 2012-2013 coloca o Brasil na 126ª posição em 

qualidade da educação primária e na 57ª posição em educação superior e treinamento. 

Estamos na 113ª colocação com a relação à disponibilidade de engenheiros e cientistas e na 

34ª em capacidade de inovar. 

O Observatório da Inovação e Competitividade (OIC) da Universidade de São Paulo 

(USP), na sua publicação de 2011 “Engenharia Data: Tendências e Perspectivas da 

Engenharia no Brasil” mostram que, apesar dos avanços significativos em indicadores de 

formação como número de vagas, ingressantes e titulados, além da diminuição das históricas 

desigualdades regionais, ainda estamos muito aquém do desejável, por isso é preciso que as 

empresas entendam os tipos e inovação para se adequarem ao melhor modelo e melhorar a 

competitividade. 

Portanto para aprimorar a atuação brasileira em inovação é necessário que as 

empresas optem por inovações do tipo radical, que integrem ciência, tecnologia, inovação e 

educação em sua multidimensionalidade. 
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CAPÍTULO 3: IMERSÃO EM DESIGN THINKING 

3.1 O QUE É DESIGN THINKING? 

Segundo Kotler (1998) design é a tentativa de conjugar a satisfação do cliente com o 

lucro da empresa combinando de maneira inovadora os cinco principais componentes do 

design: performance, qualidade, durabilidade, aparência e custo.  

Esse domínio não se limita aos produtos inclui também sistemas que determinam a 

identidade pública e estrutural da empresa. Deste modo, podemos considerar o design um 

fator central da inovação que estabelece um conjunto multifacetado de qualidades nos 

objetos, processos, serviços e sistemas. 

O uso do design para o desenvolvimento de soluções tem sido estudado há mais de 

trinta anos por diversas escolas de pensamento, como arquitetura, ciências e artes. No 

entanto, nos últimos anos a sua aplicação se estendeu para uma direção a principio inusitada, 

os negócios.  

A origem dessa nova aplicação do design está associada à consultoria IDEO (Design 

and Innovation Consulting Firm), empresa norte-americana que desenvolve inovações com 

base no pensamento de um designer. Denominando o conceito como design thinking. 

Para Roger Martin, professor na Rotman School of Management e estudioso sobre o 

tema, o design thinking é dar forma a um contexto em vez de tomá-lo como ele é lidando 

principalmente com o que ainda não existe.  

Os modelos tradicionais de inovação buscavam minimizar riscos daquilo que não 

existe, assim como garantir que a organização se mova rapidamente em um cenário 

complexo e altamente sujeito a mudanças de padrões de vida e hábitos de consumo.  

No entanto, segundo Tim Brown, fundador da IDEO, a diferença é que o design 

thinking é um negócio baseado na prototipagem, uma vez que não se desiste de uma ideia 

promissora, e sim a constrói.  

Neste ponto que muitas empresas falham na construção de modelos de inovação, pois 

não buscam novos conceitos para romper o mercado, mas optam por estruturas de processos 

altamente rígidos na avaliação e seleção - geralmente de ideias e conceitos em estágios ainda 

prematuros. Afunilando prematuramente as ideias, os conceitos acabam sendo quantificados, 

avaliados e selecionados, tornando o funil ainda mais estreito, pois se exigem respostas que 

http://www.ideo.com/
http://www.ideo.com/


26 

 

 

 

ainda não podem ser dadas. Todo esse processo tende a gerar como resultado, no máximo, 

melhorias nos produtos existentes, longe da ambição de desenvolvimento de inovações 

radicais. 

O design thinking, por outro lado, foca no desenvolvimento de soluções impecáveis 

esteticamente e com novas funcionalidades, criando novas experiências, valor e, 

principalmente, significado para os consumidores. Para isso, é de fundamental importância 

que a organização inicie o processo de inovação com o foco no consumidor, obtendo as suas 

impressões sobre produtos, serviços e processos, decifrando as suas ambições em novas 

soluções. O processo deixa de ser um funil e passa a ser um espiral, na qual essas fases 

evoluem até que o todo se torne viável. 

O responsável por esse processo pode ser denominado designer. O designer enxerga 

como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência emocional, cognitiva, 

estética e o bem-estar na vida das pessoas, isso faz com que sua principal tarefa seja 

identificar problemas e gerar soluções. Ele entende que problemas que afetam o bem-estar 

das pessoas são de natureza diversa, e que e preciso mapear a cultura, os contextos, as 

experiências pessoais e os processos na vida dos indivíduos para ganhar uma visão mais 

completa e assim melhor identificar as barreiras e gerar alternativas para transpô-las. Ao 

investir esforços nesse mapeamento, o designer consegue identificar as causas e as 

consequências das dificuldades e ser mais assertivo na busca por soluções. 

O designer sabe que para identificar os reais problemas e soluciona-los de maneira 

mais efetiva, é preciso aborda-los sob diversas perspectivas e ângulos, priorizando o trabalho 

colaborativo entre equipes multidisciplinares, que trazem olhares diversificados e oferecem 

interpretações variadas sobre a questão e, assim, soluções inovadoras. 

 

Figura 8 - Etapas do Design Thinking 
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O Design Thinking deve seguir um processo multifásico e não linear - chamado fuzzy front 

end - que permite interações e aprendizados constantes permitindo que o designer esteja 

sempre experimentando novos caminhos e aberto a novas alternativas: o erro gera 

aprendizados que o ajudam a traçar direções alternativas e identificar oportunidades para 

a inovação. 

3.2 IMERSÃO 

A primeira fase do processo de Design Thinking é chamada Imersão.  

Nesse momento a equipe de projeto aproxima-se do contexto do problema, tanto do 

ponto de vista da empresa (o cliente) quanto do usuário final (o cliente do cliente). 

A Imersão pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e em Profundidade. A 

primeira tem como objetivo o reenquadramento e o entendimento inicial do problema, 

enquanto a segunda destina-se à identificação de necessidades e oportunidades que irão 

nortear a geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação. Fazem parte da 

Imersão Preliminar, o Reenquadramento, a Pesquisa Exploratória e a Pesquisa Desk. Tudo 

se inicia com reuniões de alinhamento estratégico durante as quais é realizado o processo de 

reenquadramento. Em paralelo, a equipe do projeto conduz uma pesquisa de campo 

preliminar (Pesquisa Exploratória) que auxilia no entendimento do contexto do assunto 

trabalhado e na identificação dos comportamentos extremos que poderão ser estudados mais 

a fundo num segundo momento da Imersão. 

 

Simultaneamente, a Pesquisa Desk fornece referências das tendências da área 

estudada no Brasil e exterior, além de insumos de temas análogos que podem auxiliar no 

entendimento do assunto trabalhado. 

A Imersão Preliminar, portanto, tem como finalidade definir o escopo do projeto e 

suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e outros atores-chave que deverão 

ser abordados. Nesta fase, é possível também levantar as áreas de interesse a serem 

exploradas de forma a fornecer insumos para a elaboração dos temas que serão investigados 

na Imersão em Profundidade. 

A etapa de Imersão em Profundidade inicia-se com a elaboração de um Plano de 

Pesquisa, incluindo protocolos de pesquisa primária, listagem dos perfis de usuários e atores-
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chave para recrutamento e mapeamento dos contextos que serão estudados. Muitas técnicas, 

algumas delas oriundas da Antropologia, tais como entrevistas, sessões generativas, 

cadernos de sensibilização etc., podem ser usadas para realizar esse mergulho nos contextos 

de interação de uso dos produtos e serviços explorados no projeto. Cada técnica é escolhida 

em função do que se deseja obter para o projeto. 

 

Figura 9 - Fase de Imersão 

 

 

Em campo, os agentes envolvidos nessas interações são abordados para 

entendimento de seus anseios, necessidades e valores. Após a imersão no universo de uso 

dos produtos/serviços e a investigação sobre as tendências do mercado onde a empresa atua, 

os dados levantados são analisados, cruzando as informações a fim de identificar padrões e 

oportunidades. Em seguida são sintetizados visualmente de forma a fornecer insumos para a 

fase de Ideação. Ou seja, ao fim da fase de Imersão os dados das Pesquisas Preliminares e 

em Profundidade são compilados, seus achados principais são capturados em Cartões de 

Insights e traduzidos em ferramentas como Personas, Blueprint, Mapas Conceituais etc., que 

serão utilizadas para a geração de soluções. 

 

3.3 ANÁLISE E SÍNTESE  

Após as etapas de levantamento de dados da fase de Imersão, os próximos passos são 

análise e síntese das informações coletadas. Para tal, os insights são organizados de maneira 

a obter-se padrões e a criar desafios que auxiliem na compreensão do problema. 
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Figura 10 - Pirâmide Análise e Síntese 

 

 

Cartões de Insights 

São reflexões embasadas em dados reais das Pesquisas Exploratórias, Desk e em 

Profundidade, transformadas em cartões que facilitam a rápida consulta e seu manuseio. 

Geralmente contém um título que resume o achado e o texto original coletado na pesquisa 

juntamente com a fonte. Além disso, podem ter outras codificações (como o local de coleta, 

momento do ciclo de vida do produto/ serviço ao qual se refere etc.) para facilitar a análise. 

Pode ser usado durante reuniões de criação do Diagrama de Afinidades para 

identificar padrões e inter‐relações dos dados, além de criar um mapa de resumo da Imersão, 

assim como em sessões de ideação colaborativa para inspirar a geração de ideias. Para criar 

uma solução, não é necessário escolher apenas um insight. 

Podendo ser aplicado ao longo da Pesquisa Desk, sempre que se identifica uma 

questão relevante para o projeto ela é capturada em um cartão onde se registra o achado 

principal, a fonte e uma explicação do assunto. Já na pesquisa de campo, geralmente os 

cartões são criados quando o pesquisador volta para “casa” e repassa o que viu e ouviu 

registando as questões que saltaram aos olhos. Além disso, os insights também podem surgir 

ao longo da Imersão durante as reuniões de “debriefing” (O termo é usado em design para 

expressar o momento em que aquilo que foi visto em campo é compartilhado com a equipe 

envolvida no projeto, ou seja, quando se conta uma história dos principais tópicos percebidos 

em campo; Nas áreas de psicologia e publicidade, o termo pode ser visto com diferente 

significado). 
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Onde as experiências dos diversos pesquisadores são confrontadas e os padrões e 

oportunidades capturados. 

 

Diagrama de afinidades 

E uma organização e agrupamento dos Cartões de Insights com base em afinidade, 

similaridade, dependência ou proximidade, gerando um diagrama que contem as macro áreas 

que delimitam o tema trabalhado, suas subdivisões e interdependências. Quando ha uma 

grande quantidade de dados provenientes da pesquisa (desk e/ou de campo), para identificar 

conexões entre temas e de áreas de oportunidade para o projeto. 

Apos a ida a campo e ao final da Pesquisa Desk, realizados sem nenhum pré 

concebimento, obtêm-se uma massa de dados cujos achados mais relevantes são capturados 

em Cartões de Insights. Eles são organizados em uma mesa, no chão ou até mesmo afixados 

na parede por uma equipe multidisciplinar, de forma colaborativa, para não haver viés único 

na analise. Nesse processo são identificados temas, subgrupos e muitas vezes critérios que 

auxiliam no entendimento dos 

dados. A organização pode ser reiniciada varias vezes e realizada por diferentes 

grupos de pessoas dependendo da complexidade do tema e da quantidade de dados. O 

importante e que cada etapa seja registrada e que o resultado final auxilie na compreensão 

dos dados de campo contribua para a criação das ferramentas que serão usadas na Ideação. 

 

Mapa conceitual 

E uma visualização gráfica, construída para simplificar e organizar visualmente 

dados complexos de campo, em diferentes níveis de profundidade e abstração. Seu objetivo 

e ilustrar os elos entre os dados e, assim, permitir que novos significados sejam extraídos 

das informações levantadas nas etapas iniciais da fase de Imersão, principalmente a partir 

das associações entre elas. 

Durante a fase de Imersão, para estruturar os dados de campo enquanto se realiza o 

debriefing diário ou semanal do projeto, agilizando uma posterior e mais completa analise 

ou, ainda, para facilitar a comunicação dos dados para a equipe e propiciando a colaboração 

durante o processo. 
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A representação essencialmente gráfica do mapa conceitual possibilita a visualização 

dos dados de maneira mais rápida e holística, facilitando a compreensão de informações 

complexas nos seus diferentes níveis. Por isso, pode ser utilizado também para comunicar a 

síntese da pesquisa, possibilitando que terceiros contribuam com desdobramentos. Além 

disso, o mapa conceitual pode ser usado como base para geração de ideias. 

Inicia-se o processo elencando palavras que façam parte do universo central da 

pesquisa. Em seguida, constrói-se uma frase mãe que sintetiza a ação central e os atores 

envolvidos no tema. Essa frase será à base das ramificações e desdobramentos a partir dos 

dados coletados na fase de Imersão, podendo ser modificada ou incrementada ao longo do 

processo. 

 

Critérios Norteadores 

São diretrizes balizadoras para o projeto, evidenciando aspectos que não devem ser 

perdidos de vista ao longo de todas as etapas do desenvolvimento das soluções. Surgem da 

analise dos dados coletados, do escopo determinado para o projeto e do direcionamento 

sugerido pelo cliente. Servem como base para a determinação dos limites do projeto e do seu 

verdadeiro proposito. 

Os critérios norteadores devem estar sempre presentes durante o desenvolvimento de 

um projeto porque parametrizam e orientam as soluções, evidenciando sua adequação ao 

escopo que deve ser respeitado. 

Os critérios norteadores emergem da sistematização dos dados da Imersão, durante a 

realização de um diagrama de afinidades ou de um mapa conceitual, por exemplo. Assim, 

assegura-se que nenhuma questão relevante seja negligenciada ou mesmo que as soluções 

geradas se distanciem do foco da demanda. 

 

Personas 

Personas são arquétipos, personagens ficcionais, concebidos a partir da síntese de 

comportamentos observados entre consumidores com perfis extremos. Representam as 
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motivações, desejos, expectativas e necessidades, reunindo características significativas de 

um grupo mais abrangente. 

Podem ser utilizadas em varias fases do processo, pois servem para alinhar 

informações dos usuários com todas as pessoas envolvidas, mas são especialmente úteis na 

geração e validação de ideias. Por exemplo, as necessidades das personas podem ser 

exploradas na fase de Ideação para geração de soluções inovadoras que atendam as suas 

demandas. Depois disso, as mesmas ideias podem ser avaliadas pela perspectiva das 

personas de forma a selecionar as mais promissoras. 

Elas auxiliam no processo de design porque direcionam as soluções para o sentido 

dos usuários, orientando o olhar sob as informações e, assim, apoiando as tomadas de 

decisão. 

A partir dos dados de campo, são identificadas diferentes polaridades de 

características dos usuários. Estas podem variar desde aspectos demográficos como sexo, 

faixa etária e classe social ate perfis comportamentais como, por exemplo, se o individuo e 

independente com relação ao cuidado da saúde ou se depende de familiares na gestão de suas 

doenças. Depois de identificar todas as polaridades, compõem-se os personagens 

combinando esses aspectos e usando como referencia os perfis identificados em campo. 

Assim, cria-se um grupo de personas com características significativamente diferentes que 

representem perfis extremos de usuários do produto ou serviço analisado. Ao fim, deve-se 

atribuir um nome e criar histórias e necessidades que ajudem na “personificação deste 

arquétipo”. 

 

Mapa de empatia 

E uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente numa visualização do 

que ele diz, faz, pensa e sente. Assim, possibilita a organização dos dados da fase de Imersão 

de forma a prover entendimento de situações de contexto, comportamentos, preocupações e 

ate aspirações do usuário (ou outros atores estudados). 

Quando se tem muita informação de campo e preciso organiza-la para gerar um 

melhor entendimento do público-alvo, de forma a ganhar empatia. 
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Deve-se criar um diagrama dividido em seis áreas cujo centro e a caracterização do 

cliente investigado (nome, características pessoais, renda etc.). Cada área do diagrama e 

preenchida com as seguintes perguntas sobre o cliente: 

1. “O que o cliente enxerga?” Descrição do que o cliente vê em seu ambiente; 

2. “O que o cliente ouve?” Descrição de como o ambiente influencia o cliente; 

3. “O que o cliente realmente pensa e sente?” Exercício visando entender como 

funciona a cabeça do cliente; 

4. “O que o cliente diz e faz?” Exercício visando entender de que forma o cliente se 

comporta em publico e o que ele pensa; 

5. “Quais são as dificuldades do cliente?” Descrição dos empecilhos notados pelo 

cliente durante a experiência. 

6. “Quais são as conquistas do cliente?” Descrição dos aspectos positivos e 

promissores do ponto de vista do cliente. 

 

O mapa de empatia serve como base para a identificação de necessidades do cliente 

e oportunidades para o projeto, e pode ser usado como insumo na fase de Ideação. 

 

Jornada do usuário 

E uma representação gráfica das etapas de relacionamento do cliente com um produto 

ou serviço, que vai descrevendo os passos chave percorridos antes, durante e depois da 

compra e utilização. 

Quando e necessário entender o ciclo de relacionamento do cliente com a empresa, 

desde quando resolve comprar o produto/serviço, ate descarta-lo ou realizar uma nova 

aquisição. Ao mapear essas etapas e possível analisar suas expectativas em cada momento, 

de maneira a criar formas de atendê-las melhor, surpreendendo o cliente. 

A jornada pode ser usada em conjunto com Personas para explorar como cada uma 

se relaciona com cada momento do ciclo de vida do produto ou serviço analisado de forma 

a criar soluções inovadoras para diferentes pontos de contato sob a ótica de cada perfil. Uma 

ideia gerada para uma “Persona” e um ponto de contato especifico pode acabar sendo 
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interessante para mais grupos de pessoas, mas só surgiu porque a equipe focou nas 

necessidades de um grupo em um momento especifico. 

 

Blueprint 

E uma matriz que representa visualmente, de forma esquemática e simples, o 

complexo sistema de interações que caracterizam uma prestação de serviços. Nessa 

representação, são mapeados os diferentes pontos de contato do serviço, ou seja, os 

elementos visíveis e/ou físicos com os quais o cliente interage; as ações do cliente e de toda 

a interação com a empresa desde as operações visíveis até aquelas que ocorrem na 

retaguarda. Quando se deseja visualizar o serviço sob todos seus aspectos, de forma a 

localizar pontos de melhoria e novas oportunidades. 

O Blueprint descreve as evidencias físicos, os diferentes atores, suas ações e 

interdependências ao longo da jornada, permitindo a identificação de pontos falhos e 

superposições desnecessárias, facilitando, assim, inovações estratégicas e táticas. 

Primeiramente, e preciso definir as etapas da jornada que caracterizam o serviço para 

compor as colunas da matriz.  

Em seguida, deve-se preencher as linhas com:  

1) as evidencias físicas com as quais o cliente se depara; 

2) as ações do cliente para utilização do serviço;  

3) as ações visíveis dos funcionários para a prestação de serviço;  

4) as ações invisíveis do funcionário/prestador que são parte integrante do 

serviço mas não são perceptíveis ao cliente;  

5) a linha de aceitação que indicara a percepção do cliente e seu nível de estresse e 

satisfação com o serviço prestado em cada ponto da jornada.  

Ao analisar as colunas da matriz, entende-se a experiência e ações dos diferentes 

atores. Já a leitura horizontal permite compreender a integração. 
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3.4 IDEAÇÃO 

Essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto e, para 

isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de análise para estimular a 

criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. 

Além das ferramentas, e importante que haja variedade de perfis de pessoas 

envolvidas no processo de geração de ideias e, portanto, normalmente inclui-se no processo 

aqueles que serão “servidos” pelas soluções que estão sendo desenvolvidas como 

especialistas de sua própria experiência. Assim, além da equipe multidisciplinar do projeto, 

são selecionados outros membros como usuários e profissionais de áreas que sejam 

convenientes ao tema em estudo, normalmente através de Workshops de Cocriacao. 

O objetivo de reunir diferentes expertises e o de contribuir com diferentes 

perspectivas, o que, por consequência, torna o resultado final mais rico e assertivo. 

A fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando 

Brainstormings (uma das técnicas de geração de ideias mais conhecidas) ao redor do tema a 

ser explorado e com base nas ferramentas. Em seguida, monta-se uma ou mais sessões de 

cocriacao com usuários ou equipe da empresa contratante, 

dependendo da necessidade do projeto. As ideias geradas ao longo desse processo 

são capturadas em Cardápios de Ideias que são constantemente validadas em reuniões com 

o cliente utilizando, por exemplo, uma Matriz de Posicionamento ou em Prototipações. 

 

Brainstorming 

Brainstorming e uma técnica para estimular a geração de um grande numero de ideias 

em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado em grupo, e um processo criativo 

conduzido por um moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular 

a criatividade sem deixar que o grupo perca o foco. 

Em momentos que se necessita de um grande volume de ideias. No processo de 

Ideação, o Brainstorming possibilita uma abordagem rica para gerar ideias em cima de 

questões relevantes que nasceram durante as fases de Imersão e de Analise. 
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Como e uma técnica bastante utilizada para diversos fins e atividades, muitas vezes 

denomina-se erroneamente uma reunião de “Brainstorming” simplesmente porque ela tem 

por objetivo final a geração de ideias. 

No entanto, para que o Brainstorming seja direcionado e focado na solução criativa 

de oportunidades identificadas, pode-se utilizar os dados brutos de campo e/ou Personas para 

estimular a equipe. Além disso, para que um Brainstorming tenha sucesso e preciso estar 

atento a alguns preceitos: 

 

Qualidade pela quantidade 

A qualidade e a assertividade das ideias geradas se atingem através da quantidade. 

Quanto maior a quantia de ideias geradas pela equipe, maior e a chance de produzir uma 

solução inovadora e funcional. 

Evitar julgar as ideias 

Criticas não devem atrapalhar o processo criativo e a geração de ideias ousadas. O 

foco deve estar em aprimorar e produzir ideias, adiando a avaliação para um momento 

posterior. 

 

Ideias ousadas são bem-vindas 

Novas ideias ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem gerar soluções 

inovadoras. Por isso, e positivo contribuir com perspectivas ousadas, sem deixar o senso 

critico inviabilizar o debate e o desenvolvimento da ideia. 

Combinar e aprimorar ideias 

O Brainstorming deve ser 100% colaborativo. Ideias podem ser combinadas 

adaptadas, transformadas e desmembradas em muitas outras por qualquer um da equipe. 

 

Workshop de cocriação 

E um encontro organizado na forma de uma serie de atividades em grupo com o 

objetivo de estimular a criatividade e a colaboração, fomentando a criação de soluções 

inovadoras. Geralmente são convidadas as pessoas que podem ter envolvimento direto ou 
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indireto com as soluções que estão sendo desenvolvidas, ou seja, o usuário final, os 

funcionários da empresa que demanda o projeto e a equipe que atua como facilitadora da 

dinâmica.  

Em momentos onde ha uma quantidade grande de dados que podem ser mais bem 

trabalhados por uma equipe estendida ou quando e preciso agregar conhecimentos de 

diferentes especialistas envolvidos em um projeto. E bastante útil em momentos de impasse, 

onde novas visões sobre as ideias se fazem necessárias. Também pode ser usado na validação 

de ideias por uma equipe que não esta necessariamente envolvida no dia a dia do projeto, 

mas que naquela ocasião pode contribuir de forma significativa para o seu andamento. 

Em uma sessão criativa de trabalho onde os participantes são convidados a interagir 

na geração de ideias de forma colaborativa. Procura-se elaborar atividades dinâmicas de 

curta duração e em pequenos grupos, intercaladas com apresentações das ideias geradas e 

intervalos para comes e bebes. 

Eventualmente, as sessões são iniciadas com uma tarefa simples e rápida, 

não necessariamente relacionada ao projeto, cujo objetivo e ajudar a quebrar o gelo 

e a timidez entre os participantes que, muitas vezes, estão se encontrando pela primeira vez. 

Como cada projeto tem uma natureza e necessidades intrínsecas, cabe aos organizadores 

pensar em atividades estimulantes que auxiliem e propiciem um trabalho colaborativo. 

 

Cardápio de ideias 

Um catalogo apresentando a síntese de todas as ideias geradas no projeto. Pode 

incluir comentários relativos as ideias, eventuais desdobramentos e oportunidades de 

negocio. 

Em reuniões colaborativas, apresentações de projeto e workshops de cocriacao 

quando e necessário tangibilizar o montante de ideias geradas e, assim, permitir melhor 

visualização para tomada de decisão. 

Também serve como documentação dos resultados parciais do projeto. 

Listando as ideias geradas durante o projeto e as organizando na forma de um 

cardápio de restaurante ou como cartas de um baralho. 
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O resultado final pode ser impresso ou digital. Vale lembrar que cada elemento pode 

conter espaços em branco para que sejam registrados comentários e, ainda, pecas em branco 

para que se colete novas ideias e soluções que possam surgir. 

 

Matriz de Posicionamento 

Uma ferramenta de analise estratégica das ideias geradas, utilizada na validação 

destas em relação aos Critérios Norteadores, bem como as necessidades das Personas criadas 

no projeto. O objetivo deste recurso e apoiar o processo de decisão, a partir da comunicação 

eficiente dos benefícios e desafios de cada solução, de modo que as ideias mais estratégicas 

sejam selecionadas para serem prototipadas. 

Em reuniões entre a equipe de projeto e os contratantes como material de apoio para 

a avaliação das ideias e para a tomada de decisão dos próximos passos. 

Listam-se as ideias geradas no projeto, podendo haver um agrupamento por 

semelhança ou, no caso de um volume muito grande, uma seleção previa. Em seguida, 

cruzam-se os Critérios Norteadores e/ ou as Personas criados ao longo do projeto de maneira 

a formar-se uma matriz que e preenchida colaborativamente, avaliando como cada ideia 

atende cada requisito. 

 

3.5 PROTOTIPAÇÃO 

A Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas e, apesar de 

ser apresentada como uma das últimas fases do processo de Design Thinking, pode ocorrer 

ao longo do projeto em paralelo com a Imersão e a Ideação. 
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Figura 11 - Ciclo da prototipação 

 

 

 

Por que prototipar? 

Protótipos reduzem as incertezas do projeto, pois são uma forma ágil de abandonar 

alternativas que não são bem recebidas e, portanto, auxiliam na identificação de uma solução 

final mais assertiva. O processo de Prototipação inicia-se com a formulação de questões que 

precisam ser respondidas a respeito das 

soluções idealizadas. A partir disso, então, são criados modelos que representem o 

aspecto em aberto e que viabilizem o teste. 

Os resultados são analisados e o ciclo pode se repetir inúmeras vezes ate que a equipe 

de projeto chegue a uma solução final em consonância com as necessidades do usuário e 

interessante para o negocio da empresa contratante. Portanto, quanto mais testes e mais cedo 

se inicia o processo, maior o aprendizado e as chances de sucesso da solução final. 

 

Protótipo em papel 

São representações de interfaces gráficas com diferentes níveis de fidelidade, desde 

um wireframe desenhado a mão em pequenos pedaços de papel, para representar 

esquematicamente as telas de um aplicativo de celular, até uma embalagem de sabonete com 

detalhes finais de texto e cores. Um protótipo em papel pode começar de maneira 

simplificada e ganhar complexidade ao longo das iterações com o usuário ou com a equipe. 
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Quando e necessário avaliar o fluxo de informações e a navegação de um sistema, 

para explorar possibilidades de comunicação de um produto ou apenas tangibilizar a 

apresentação de uma ideia a usuários, empresa ou a própria equipe de projeto. Esses testes 

podem acontecer em contextos variados, desde ambiente controlados, como num laboratório 

de usabilidade, como em sessões com grupos de usuários finais e potenciais consumidores. 

Como o próprio nome já diz, o resultado final deste protótipo será em papel. Pode 

ser executado a mão, apenas como um rascunho de uma solução ou com auxilio de um 

computador, a fim de se avaliar detalhes de uma interface, produto ou comunicar serviços. 

 

Modelo de volume 

São representações de um produto que pode variar os níveis de fidelidade. Desde 

baixa - com poucos detalhes - ate alta, com a aparência do produto final podendo ainda 

apresentar textura e detalhes (como botões deslizantes), mas ainda não funcional. 

Quando se deseja tangibilizar uma ideia e tira-la do âmbito conceitual, transformando 

algo concreto para que possa ser validado. Um modelo volumétrico permite a visualização 

tridimensional de um conceito, estimulando a obtenção de criticas de usuários e seu 

consequente refinamento. Além disso, auxilia na “venda” do projeto para escalões superiores 

na empresa, de modo a viabilizar a sua produção. 

Pode ser construído com materiais simples (como papel, cartolina, massa de modelar 

etc.) ou ser mais elaborado, composto por diversos materiais e pintado para simular a cor e 

acabamento do produto a ser fabricado. 

 

Encenação 

E uma simulação improvisada de uma situação, que pode representar desde a 

interação de uma pessoa com uma maquina ate um simples dialogo entre pessoas para 

encenar aspectos de um serviço. 

Quando se deseja testar uma interação para construir e detalhar as etapas, e melhorar 

a experiência. Seleciona-se um grupo ou apenas duas pessoas para participar da encenação.  

O importante é que haja um diálogo e que cada participante se permita improvisar e 

agir da maneira mais natural possível. A cada um dos “atores” selecionados e determinado 
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um papel que pode ser, por exemplo, o de um atendente de call center registrando uma 

reclamação com um cliente insatisfeito. Ou, ainda, pode-se utilizar objetos para delimitar 

uma experiência, um cenário, de forma que haja atuação e interação não somente entre 

atores, mas também entre os objetos. Como em um teatro a encenação não tem limites. 

 

Storyboard 

Uma representação visual de uma historia através de quadros estáticos, compostos 

por desenhos, colagens, fotografias ou qualquer outra técnica disponível. 

Para comunicar uma ideia a terceiros ou para visualizar o encadeamento de um 

solução, com o objetivo de se detectar aspectos em aberto no produto ou refinar um serviço 

final. 

Primeiro, e preciso ter uma ideia bem definida do que comunicar e testar. Com base 

nisso, deve-se elaborar um roteiro por escrito e, em seguida, separar a historia em seções 

levando em conta os cenários, atores e enquadramento que serão usados para representar o 

que se deseja. Finalmente, escolhe-se a técnica de representação gráfica disponível ou mais 

adequada para o objetivo, podendo o resultado final ser impresso ou digital. O importante e 

representar visualmente o que se deseja comunicar. 

 

Protótipo de Serviços 

E a simulação de artefatos materiais, ambientes ou relações interpessoais que 

representem um ou mais aspectos de um serviço, de forma a envolver o usuário e simular a 

prestação da solução proposta. 

Quando se deseja simular os aspectos abstratos dos serviços, de forma a validar o 

entendimento e as sensações em cada ponto de contato. 

Serviços são experiências fluidas e dinâmicas, que se desenrolam ao longo de um 

período de tempo, através de uma sequencia de eventos e, portanto, deve-se projetar cada 

elemento e gerenciar as interações dos usuários a fim de desenhar uma solução encantadora. 

Procurando um ambiente adequado e construindo pequenos elementos que 

viabilizem as interações para que o serviço se desenrole. Ao criar o contexto, as pessoas 
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interagem com os poucos elementos físicos projetados, coproduzindo a experiência em 

tempo real. 
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CAPÍTULO 4: ESTUDO DE CASO - AS HAVAIANAS E O 

DESIGN THINKING 

A história das Havaianas é um dos cases de marketing mais famosos do Brasil. Com 

poucas e simples linhas de produtos, a marca conseguiu afastar a crise dos anos 90 e 

atravessar os anos 2000 como uma marca de sucesso no mundo todo, com suas sandálias 

vendendo mais de 160 milhões de pares ao ano e calçando os pés de grandes celebridades.  

Hoje as clássicas Havaianas existem em mais de 100 versões diferentes, algumas 

podendo custar até US$ 500. Para manter a posição de sucesso, a marca buscou ao longo dos 

últimos anos ampliaram suas linhas de produtos, apostando não apenas nas sandálias mas 

também em calçados fechados, bolsas, toalhas, e chaveiros, vendidos principalmente no 

exterior. 

Para o lançamento específico das bolsas, a marca contratou a consultoria da 

americana IDEO, especialista em design thinking.  

O objetivo era criar uma linha de bolsas que mantivesse o conceito de brasilidade e 

espírito descontraído e alegre das sandálias. 

 

Figura 12 - Bolsas Havaianas 

 

O primeiro passo da IDEO foi capturar a essência da marca, compreendendo sua forte 

conexão com a identidade brasileira. Para isso, a equipe entrevistou pessoas de todas as 

partes do país e identificou como semelhanças entre elas o espírito vibrante e apreciação pela 
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simplicidade, autenticidade, diversão, alegria e conforto físico. Em um segundo momento, o 

time de pesquisadores partiu para Austrália, Índia, Londres e Paris para garantir que a marca 

estivesse coerente com mercados desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Depois disso, a IDEO usou um dos pilares do design thinking: desenvolveu centenas 

de protótipos de bolsas. Esses produtos foram testados, avaliados, remodelados e adaptados 

até a marca atingir seu ideal, que apresenta um estilo descomplicado, individualista e 

desencanado, com textura e aparência semelhantes às sandálias. 

O resultado final foi uma linha com sete modelos feitos da mesma borracha dos 

chinelos.  

O lançamento ocorreu durante a São Paulo Fashion Week de 2008 e o mercado 

brasileiro foi o primeiro a ter acesso ao produto. No ano seguinte, conquistaram também os 

mercados internacionais, principalmente Estados Unidos e França. 

Em 2012, a marca manteve sua rota de inovação lançando capas para iPads e iPhones. 
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CONCLUSÃO 

 

Atualmente, as organizações estão inseridas em uma sociedade complexa, na qual o 

dinamismo e a flexibilidade são fundamentais. Nesse contexto surgem as organizações  

voltadas para uma estruturas inovativas. Uma vez que as organizações notarem que um dos 

meios para que tais organizações possam sobreviver nesta sociedade complexa é a 

diferenciação.  

A diferença não está apenas nos seus valores, culturas e conhecimentos, mas sim, no 

desenvolvimento de novos processos internos, tornando-se, a partir deles, competitivas.  

Podem-se concluir alguns pontos importantes o modelo proposto neste artigo tem 

caráter estratégico e destina-se a auxiliar organizações a posicionarem-se no ambiente 

externo. Propõe apresentar as ferramentas de design thinking, para a atuação individual ou 

ação de uma equipe, no desenvolvimento de um novo produto ou processo o modelo 

possibilita aos envolvidos a inserção de suas habilidades e conhecimentos no processo 

desenvolvendo indireta e diretamente a organização. 

O modelo de design pode evidenciar valores no intuito de diferenciar os produtos das 

organizações. A inovação é fundamental para essas organizações; para que realmente 

ocorram interação e integração dos integrantes, do objetivo e da organização durante o 

processo. 

 No modelo proposto, é necessário ir a campo, questionar e ouvir  o mundo que o 

rodeia criando um elo entre a empresa e o consumidor na produção do novo conhecimento 

que se tornará input no modelo de Design,  as organizações acabam adotando uma 

abordagem humanística do design focada no consumidor.  

Conclui-se, então, que para a obtenção de um desenvolvimento organizacional 

voltado para a criatividade e inovação a utilização do modelo design thinking se torna uma 

opção a ser cada vez mais utilizada devido sua versatilidade e benefícios   
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INTRODUÇÃO  

O diagnóstico estratégico é o primeiro passo do processo de planejamento e é através 

dele que a organização irá se municiar das informações que irão nortear o seu direcionamento 

estratégico. O diagnóstico estratégico pode ser comparado a um radar digital ligado 24 horas 

por dia, sempre pronto a captar e manter atualizado o conhecimento da empresa em relação 

ao ambiente e a si própria, visando identificar e monitorar permanentemente as variáveis 

competitivas que afetam a sua performance. É com base no diagnóstico estratégico que a 

empresa irá se antecipar às mudanças e preparar-se para agir em seus ambientes internos e 

externos. 

Toda organização consiste em um sistema aberto, em constante interação com o meio 

ambiente. Para sobreviver, as organizações precisam de insumos (recursos humanos, 

recursos financeiros e materiais), que são transformados em bens e serviços, os quais são 

colocados no mercado, visando o atendimento de uma determinada necessidade. O 

atendimento dessa necessidade produz resultados que retroalimentam as organizações 

(receitas e lucro, no caso da empresa; reconhecimento e efetividade social na promoção do 

bem comum, no caso do Estado e de entidades do Terceiro Setor). Portanto, a relação com 

o meio externo constitui um fator-chave da própria existência das organizações. Por esse 

motivo, entender de que se compõe esse ambiente e como ele se organiza torna-se essencial 

para a gestão das empresas. 

Para analisar o ambiente geral, é importante que o gestor levante informações sobre 

os seguintes aspectos: 

 Socioculturais: preferências, tendências populacionais, cultura, nível educacional, 

estilo de vida, distribuição etária e geográfica da população-alvo da empresa; 

 Legais: leis, impostos, taxas aplicáveis ao setor; 

 Políticos/governamentais: políticas governamentais de incentivo e/ou restrição, 

influências políticas e de demais grupos de interesse; 

 Econômicos: juros, câmbio, renda, nível de emprego, inflação, índices de preços; 

 Tecnológicos: pesquisa e desenvolvimento de produtos na área, avanços 

tecnológicos e custos envolvidos. 
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Apesar das diferenças existentes de uma indústria para outra, o estado de competição 

em uma indústria é sempre formado por cinco forças competitivas: 

 A rivalidade entre vendedores concorrentes na indústria, que é determinada pelo 

número de concorrentes, seu tamanho e as condições de competição existentes 

(demanda, integração das empresas, armas competitivas utilizadas); 

 As tentativas que as empresas de outras indústrias fazem no mercado para conquistar 

os clientes com seus produtos substitutos. Os produtos substitutos podem ser 

considerados todos aqueles de outras indústrias que atendem à mesma necessidade; 

 O potencial de entrada de novos concorrentes, que é determinado pela quantidade e 

intensidade das barreiras à entrada existentes do mercado, assim como pela reação 

dos concorrentes existentes; 

 O poder de barganha dos fornecedores, que é definido, dentre outros fatores, pelo 

tamanho do fornecedor, a importância do seu insumo e as vantagens que ele oferece 

para a empresa cliente; 

 O poder de barganha dos compradores do produto, que é maior quando os 

consumidores têm mais opções de compra e possibilidade de trocar de marcas, sem 

maiores custos. 

É fundamental que o gestor conheça bem o perfil das forças competitivas presentes 

em sua indústria, pois ele será determinante em termos de lucratividade do setor. Em outras 

palavras, quanto maior for a intensidade dessas forças, maior será a competitividade da 

indústria e menor a lucratividade coletiva das empresas participantes. 

Analisados os aspectos do macro e do microambientes, deve-se partir para uma 

síntese, visando identificar as principais oportunidades e ameaças encontradas, durante a 

análise do ambiente externo. 

As oportunidades são fatores do ambiente geral ou da indústria que, se bem 

aproveitados, podem fornecer uma vantagem competitiva para a empresa. Como exemplo, 

podemos citar as falhas apresentadas pelo concorrente, que podem ser aproveitadas pela 

empresa como uma oportunidade para melhorar o seu produto e ganhar em diferencial. Já as 

ameaças, por sua vez, são fatores que podem vir a perturbar o funcionamento da empresa, 

causando dificuldades para a sua gestão e desempenho. Entrada deu novo concorrente forte 
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no mercado, a implementação de restrições tarifárias por parte de um país importador dos 

produtos da empresa, a diminuição da demanda, todos esses são aspectos que podem ser 

definidos como ameaças para a empresa. 

Entretanto, é importante ressaltar que o planejamento não deve ser definido com base 

em todas as oportunidades e ameaças identificadas. É necessário que o gestor faça uma 

triagem das oportunidades e ameaças mais relevantes em relação à sua empresa. Essa seleção 

deve priorizar as oportunidades do ambiente que a empresa pode aproveitar com reais 

chances de sucesso, ou seja, as oportunidades para as quais a empresa possui as 

competências necessárias. Já, no caso das ameaças, devem ser selecionadas aquelas que 

consistirem em maior preocupação para a gerência, ou seja, aquelas que afetam mais 

diretamente a empresa e a indústria em que ela atua. Para tanto, a análise externa deve ser 

então acompanhada da análise interna, onde o gestor irá avaliar as competências e as falhas 

da empresa, o que servirá como referência e complemento na realização do diagnóstico. 

A definição das estratégias precede fortemente de uma frase do diagnostico estratégico  

“ A analise e a reflexao precedem da tomada de decisão”.  Essa frase do processo 

estratégico é essencial na medida em que ela oriente as alternativas estratégicas que serão 

consideradas e as decisões a serem tomadas, levando em conta os objetivos definido pela 

direção da empresa.   

A sequencia de decisão é geralmente considerada racional, contudo na prática é 

necessário ter conciencia do fato de que o sentido das relações não é sempre claro, logo ele 

é vulneravel a ser invertido. 
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1. AS DUAS PERSPECTIVAS DO DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

O diagnostico estratégico é baseado em duas perspectivas complementares, o diagnostico 

interno da empresa  e o diagnostico do ambiente externo no qual a empresa esta inserido.  

Esse movimento contempla uma concepção da empresa considerada como um sistema aberto 

sobre seu ambiente assim definindo estratégicamente os modos de relações com o ambiente 

externo. 

 O diagnostico interno tem por objetivo o potencial estratégico da empresa, ou seja,  suas 

forças e os ativos nos quais poderá se apoiar para definir suas orientações estratégicas. Esse 

diagnostico deve permitir que seja colocado em evidencia as competencias da empresa, seu 

principal negócio e sua missao contudo a empresa nao é só feita de forças, ela possui tambem 

suas fraquezas, caracteristicas as quais a empresa nao pode contar para definir a sua 

estratégia. Logo o diagnostico estratégico visa definir as capacidades e aptidoes estratégicas 

da empresa. 

O diagnostico externo visa descobrir através da situaçõ atual e das evoluções do ambiente  

no qual a empresa esta inserida, as perspectivas possiveis de serem favoraveis ou 

desfavoraveis a empresa. O ambiente evidencia ao mesmo tempo as oportunidades, chances 

de desenvolvimento e as ameaças que podem comprometer as estratégias atuais. 

Apartir da combinação dos resultados das analises internas e externas da empresa 

deduzimos as orientações estratégicas que a empresa pode considerar e dentre elas os 

dirigentes da empresa poderam escolher em função de seus objetivos. 

Essa analise é beseada sobre o descobrimento das forças/ fraquezas e oportunidades 

/ameaças, a conhecida analise SWOT. 

Os diagnosticos internos e externos são fortemente ligados, sendo assim o diagnostico 

interno só tem sentido em relação à concorrencia. O diagnostico externo não tem sentido de 

ser estudado se nao levar em conta a empresa  e suas atividades, são elas que orientam o 

sentido que o diagnostico vai tomar. Da mesma forma as forças da empresa e o fator chave 

de sucesso só existem em função de um ambiente determinado, ou seja, podem se 

transformar em fraqueza em um novo contexto. Essa é uma caracteristica de um ambiente 
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dado no momento em que a empresa se encontra, mas essa caracteristica só toma sentido no 

plano estratégico quando a empresa encorpora esse diagnostico. Constatamos então que as 

ferramentas do diagnostico estratégico são estreitamente ligadas entre os aspectos internos e 

externos da empresa. 

A utilização das tecnicas do diagnostico estratégico necessita que seja definido os 

principios os quais vão orientar o diagnostico. Sendo a empresa constituida por uma unica 

atividade, neste caso ela é constituida por um todo homogeneo, assim podendo definir um 

diagnostico único. Sendo a empresa diversificada ao longo do tempo, ela se tornou uma 

empresa de diversas atividades, é interessante antes de trazer diversos pontos do diagnostico, 

se perguntar sobre a homogenidade do todo da empresa no que envolve as competencias 

fundamentais e eventualmente separar as atividades em conjuntos para em seguida fazer a 

segmentação estratégica. O diagnostico então será feito através do dominio das atividades  

estratégicas. 

De acordo com os autores e suas abordagens, as unidades homogêneas de atividades, 

carregam diversos nomes, mas refletem globalmente a mesma realidade. Eles consideram 

como sinonimos os termos, centro de atividades estratégicas, strategic business unit (SBU) 

e domínio de atividades estratégicas. 

Cada dominio de atividade é supostamente constituido por uma unidade de negócio 

homogenea, podendo ao mesmo tempo ser objeto de diagnóstico e uma proposta estratégica 

adaptada. Um domimio de atividades é homogêneo no plano de produtos e serviços 

oferecidos a um mercado específico, a concorrência é claramente identificada, competências 

específicas são destacadas, os recursos podem ser afetados e a empresa pode desenvolver 

uma vantagem competitiva. 

A segmentação estratégica é então uma operação importante no desenvolvimento 

estratégico na medida em que é condicionada a nivel de analise tanto interno quanto externo 

do diagnóstico e em seguida ela induz as decisões estratégicas que serão tomadas.  Sem 

perder de vista que a segmentação estrategica é fase preliminar da analise da carteira de 

negócios da empresa. 

Não existe uma metodologia determinada e completamente eficaz, segundo os autores 

(Kalika M, HELFER J-P e ORSONI J. (ed). Management, Vulber, 2005) 
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“ afirmamos sempre que uma boa segmentação estratégica se reconhece à 

relevancia das decisões estratégicas tomadas a partir dela. Podemos notar 

no entando duas abordagens complementares usadas, uma voltada para o 

lado teórico e outra para o lado prático. 

A primeira abordagem consiste em assegurar os três critérios de definição 

estratégica. 

• Tecnologia (aspectos de fabricação e desenvolvimento) 

• Necessidades (aspectos do produto) 

• Clientes (aspectos do mercado) 

E em seguida definir a partir desses três critérios um dominio de atividade 

estrtégica que reúna um tipo de cliente de um determinado produto para 

uma necessidade. 

Uma análise de risco e retorno, se mostra bem-sucedido, além de ter as 

vantagens de uma grande empresa, ao adentrar aos negócios de uma rede 

de sucesso. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda abordagem é  pratica e consiste por tentativa e erro, a partir da estrutura atual 

da empresa e a divisão das atividades , encontrar um dominio de atividade estratégica mais 

homogeneo possivel. Trata-se de um exercicio muito delicado pois consiste em ir ao 

encontro da história da empresa, de seu desenvolvimento e diversas aquisições de novas 

atividades. A segmentação estratégica que visa encontrar um dominio de atividade, nos quais 

nao necessáriamente exista alguma complementaridade, assim ignorando algumas razões 

passadas qui foram motivos de diversificações. 

Tecno

logia 

Client

e 
Necessi

dade 
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1.1 AS DIFICULDADES DA SEGMENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

São inumeras essas dificuldades:  

• O problema de grau de detalhe da segmentação estratégica não é simples, pois, se a 

segmentação for muito global ela associa atividade que possuem poucos pontos em comum, 

e quando a segmentação estratégica for muito superficial ela se confunde com a segmentação 

de marketing.  

• A segmentação estratégica é precária na medida em que ela pode ser questionada de 

acordo com alguma mudança tecnológica ou evolução de mercado. 

• A divisão estratégica não necessáriamente coincide com o organograma da empresa 

e assim estando suscetível a criação de tensão na colocação em prática da segmentação. 

• A segmentação estratégica não deve ser confundida com a segmentação de 

marketing. A primeira divide as atividades da empresa a nível de direção e as perguntas 

feitas são sobre investimentos ou desinvestimentos. Em relação a segmentação de marketing 

ela tem o foco no cliente, releva as decisões da diretoria ou dos chefes de produtos e faz o 

mix de marketing. 

  
Segmentação 

Estratégica 

Segmentação de 

Marketing 

Divisão Atividades da empresa Mercado 

Decisões Investir, desinvestir Preço, propaganda 

Tomador de 

decisão Direção da empresa Divisão de marketing 

 

A segmentação estretégica é provavelmente um dos passos mais importantes mas 

também mais delicado do desenvolvimento estratégico quando a visão da empresa está 

segmentada atividade por atividade. Para a segmentação estratégica como para o 

diagnóstico, é colocado a questão da internalização e externalização da análise. 
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1.2 INTERNALIZACÃO X EXTERNALIZACÃO 

Uma pergunta recorrente é sobre a internalização ou externalização do diagnostico. 

O diagnostico tem que ser feito por pessoas membros da empresa ou por membros externos. 

Vamos tratas no quadro abaixo os elementos que podem auxiliar a escolha. 
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Na prática, o nivel de urgencia e a situação da empresa determinam a escolha.  Sendo 

grande o nível de crise da empresa mais o diagnóstico pode colocar drásticamente em 

questão as estratégias da empresa e a organização atual, fazendo com que a demanda por 

uma externalização seja maior. 

 

1.3 AS FERRAMENTAS DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

As ferramentas devem primeiramente ser diferenciadas de acordo com o diagnostico 

em questão, interno ou externo. Algimas ferramentas sãoparticularmente adaptados às 

decisões que serão tomadas ao nivel de uma única atividade. Outros são usados no quadro 

global, o da estratégia corporate. Sabemos que classificar de maneira definitiva uma 

ferramenta de diagnostico é muito rígido, propondo então uma tipologia indicativa das 

ferramentas que permitirá que ele seja apresentado de maneira ordenada em relação as duas 

grandes sepações que são, interna e externa, de um lado o business e da outra o corporate. 

Soluções Vantagens Limites 

Internalização 

Melhores conhecimentos sobre os 

princípios das especialidades da empresa 

Risco de reaparecimento de conflitos 

internos já habituais. 

Maior envolvimento das equipes no 

diagnóstico. 
Falta de objetividade nas análises 

Facilidade para a colocação em prática da 

solução 

Ausencia de processos e ferramentas 

metodológicas 

Menores custos da para empresa 

Não adaptação em casa de crise ou de 

urgencias em decisões drásticas a serem 

tomadas 

Externalização 

Introdução de metodologias e alto 

profissionalismo 
Alto custo 

Experiencia no setor e nas suas 

especialidades 

Risco de difusão de informações 

confidenciais da empresa 

Rapidez na intervenção e mobilização de 

equipes 
Dependencia de total de acordo da direção 

Olhar exterior mais objetivos e neutros em 

relação às dimenções internas. 

Risco de receber propostas muito comum 

ou que estejam "na moda" 
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Business                                        
Domínio de atividade 

Corporate                    
Multiatividades                

Diagnóstico externo: 

atratividades do ambiente 

Setor, demanda, oferta, 

concorrência e fator chave do 

sucesso   

Diagnóstico interno: 

Capacidade estratégica da 

empresa 

Funções e Processos                                                                               

Recursos e Competências 

Cadeia de valor 
Plataforma 

estratégica 

Sintese do diagnóstico interno e 

externo 
SWOT 

 

 

O diagnóstico por recursos e competências pode ser feito: 

• A partir do plano global da empresa, se for considerada que suas 

competencias sejam transversais aos diferentes dominios de atividades no 

conjunto total da empresa. 

• A partir do diagnóstico do dominio de atividade, se as competencias são 

especificas a uma divisão. Da mesma maneira se tratando de funções e 

processos, duas possibilidades se apresentam e dependem em parte da 

organização da empresa estudada. 

o Funções e processos centralizados a nível da matriz serão objeto de um 

diagnóstico a nível corporate 

o Funções descentralizadas dentro das divisões e especificas a cada 

domínio de atividade, serão analisadas a nível de business. 

É importante destacar que a utilização das ferramentas do diagnóstico depende da 

maneira como a empresa é: centralizada ou descentralizada, o que mostra a necessidade de 

uma ligação entre o diagnóstico estratégico e organização. 
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Essa apresentação sobre as ferramentas do diagnóstico tem a vantagem de mostrar as 

ferramentas como uma caixa de ferramentas mesmo, na qual o tomador de decisão irá 

procurar o que é mais apropriado para a resolução do seu problema. De toda forma é 

importante ressaltar que um bom diagnóstico demanda ferramentas de diversas 

procedências, complementares ou concorrentes, pois todos possuem um mesmo objetivo: 

iluminar a escolha estratégica da empresa.  
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2. O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO 

O objetivo do diagnóstico externo é analisar atratividade do mercado atual, mas 

também de oportunidades potenciais do setor. Se trata de determinar as oportunidades , ou 

seja chances que podem ser desenvolvidas, as ameaças, os riscos os quais é interessante 

encarar, e de entender as questões as quais as empresas enfrentam. O diagnóstico externo 

deve permitir desenvolver um cenário de evolução do setor, deve permitir tambem selecionar 

setores os quais a empresa pode julgar oportuno investir ou desinvestir. 

Para Kalika M, HELFER J-P e ORSONI J. (ed). Management, Vulber, 2005 

“No plano prático, a questão colocada é sobre qual ambiente o deve se 

conduzir. O ambiente imediato, próximo à cada domínio de atividade 

estratégica atual da empresa, sempre consierando o grau de prioridade de 

cada uma. O diagnóstico pode então conduzir a escolha de investir ou 

desinvestir a apartir das atividades atuais. 

A empresa tambem pode querer um diagnóstico de setor conectado a suas 

atividades atuais, clientes, zonas geográficas, distribuição ou tecnologia, 

sendo assim um ambiente mais distante do que é conveniente analisar. O 

diagnóstico pode levar a setores sem nenhuma ligação com as atividades 

atuais, estando assim dentro de uma perspectiva de desenvolvimento, neste 

caso os ambientes mais distantes devem ser considerados. 

Uma empresa que fabrica chocolates procederá à um diagnóstico externo 

no seu próprio setor. Ela poderá ter o interesse no setor de sobremesas 

lacteas ou biscoitos que são proximos em termo de clientes e tecnologia. 

Um bom método é recorrer a noção de substituição, todos os produtos que  

respondem a uma substituição em termos de demanda, os clientes passam 

de um produto a outro, e oferta, o fabricante consegue produzir na mesma 

fabrica, pertencem a um mesmo mercado (relevent market).” 

O diagnóstico externo pode ser conduzido em dois planos, um do ambiente global e 

outro da análise do setor que pode tambem ser chamado de analise de indústria. 
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2.1 AMBIENTE GLOBAL 

Esse método pode ser aplicado na empresa como um todo ou então em sub conjuntos, 

como os domínios de atividades. O ambiente no qual a empresa está inserida tem diversas 

facetas, e pode ser abordado de múltiplas maneiras. Diferenciamos os ambientes, 

económicos, politicos, demograficos, cultural, tecnológico e ecológico. 

 

 

Se trata essencialmente de uma visão orientada para o ambiente no qual a empresa 

está inserida. Globalmente a empresa esta inserida dentro de um múltiplo ambiente, que 

podem influenciar em diversos níveis a situação presente e as decisões estratégicas futuras. 

 

2.2 ANÁLISE DO SETOR 

O objetivo do diagnóstico externo é descobrir dentro do ambiente da empresa, de um 

lado o desenvolvimento de oportunidades e de outro as possiveis ameaças afim de saber em 

qual setor a empresa deve investir. 
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No plano prático é comum organizar o diagnóstico externo envolta dos quatro 

seguintes pilares, oferta, demanda, os grupos estratégicos e a intencidade da concorrência. 

 

 

A demanda 

Demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam 

adquirir por um preço definido em um mercado. A demanda pode ser interpretada como 

procura, mas não necessariamente como consumo, uma vez que é possível querer e não 

consumir um bem ou serviço, por diversos motivos. 

A quantidade de um bem que os compradores desejam e podem comprar é chamada 

de quantidade demanda, e depende de diversas variáveis que influenciam a escolha do 

consumidor pela compra ou não de um bem ou serviço, como preço, preço dos outros bens 

substitutos, a renda do consumidor e o gosto ou preferência do indivíduo. 

Demanda é o desejo ou necessidade apoiados pela capacidade e intenção de compra, 

e ela somente ocorre se um consumidor tiver um desejo ou necessidade e se possuir 

condições financeiras para suprir sua necessidade ou desejo. 
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A vertente qualitativa da demanda dos bens de consumo depende do meio social e é 

afetada pela publicidade, enquanto a vertente quantitativa depende mais do nível de 

rendimento dos consumidores. 

A demanda sempre influencia a oferta, ou seja, a demanda que determina o 

movimento da oferta. A demanda pode, muitas vezes, ser sazonal, ou seja, ela aumenta ou 

diminui de acordo com uma estação, com o momento da economia, com a renda da 

população etc. 

É comum tratar a demanda de um lado como demanda atual e outro como sua 

evolução. Essa análise é proxima ao marketing e as tecnicas classicas de estudo de mercado, 

pois o estudo da demanda permite identificar o mercado atual e futuro de um empresa 

presente em determinado setor. 

 

Oferta 

Oferta  é a quantidade de bens ou serviços que os produtores dos mesmos desejam 

vender em determinado espaço de tempo. Depende de algumas variáveis: 

- A quantidade ofertada de um bem; 

- O preço deste bem; 

- O preço dos bens concorrentes a este; 

- O custo de produção destes bens; 

- A tecnologia empregada na fabricação destes produtos. 

 Assim, podemos ver que quanto há o aumento do preço de um produto, maior é o 

estimulo para a fabricação deste bem. Quando a quantidade deste bem se normaliza no 

mercado, há a redução de seu preço, estimulando a demanda e desestimulando a vontade dos 

fabricantes de produzi-lo. 
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Essas forças de mercado vivem em conflito, fazendo com que o preço dos produtos 

seja regido pela oferta, que oferecerá pouco para o mesmo elevar-se, e pela demanda, que 

almejará muitos produtos para ele chegar a preços mais acessíveis. E esta lei econômica 

serve para qualquer produto. Como exemplo, podemos citar o vídeo-cassete, que no início 

da década de 80 custava muito caro. Seu preço foi declinando com a chegada de marcas 

diferentes, e também de produtos concorrentes (como o DVD) no mercado – ou significa, 

sua oferta aumentou para uma demanda estabilizada. 

Um bom exemplo que encontramos em nosso dia-a-dia é o supermercado. Em épocas 

especificas como Páscoa, Natal, etc., os produtos de época tendem a ficarem mais caros, pois 

a demanda pelos mesmos aumenta em uma proporção muito maior que o aumento de sua 

oferta. 

 

Grupos Estratégicos 

Um grupo estratégico é um conjunto de organizações que fazem parte da mesma 

indústria, e que adotam estratégias iguais ou semelhantes. Este grupo é identificado 

geralmente pelo cruzamento de duas variáveis, o que permite que se faça uma matriz de 

análise da concorrência. 

1. definição da indústria que a organização faz parte, de forma bem ampla 

2. definição de concorrentes pertencentes a esta indústria 

3. divisão dos concorrentes de acordo com duas variáveis, em uma matriz 

4. identificação dos grupos que podem atingir a organização. 
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2.3 ANÁLISE SEGUNDO PORTER 
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De acordo com Porter (1980, 1985), “as empresas que apresentariam 

melhor desempenho seriam aquelas que conseguissem aplicar uma, e 

apenas uma, das três estratégias genéricas. As empresas que procurassem 

uma estratégia híbrida ou que fracassassem na busca por uma das três 

estratégias foram por ele designadas como stuck-in-the-middle (expressão 

traduzida para o português como meio-termo). O fato de uma empresa ser 

classificada no meio-termo não significa que ela não emprega métodos e 

armas competitivas típicas de uma ou mais das estratégias genéricas, mas 

apenas que a sua estratégia como um todo carece de consistência interna.”  

Porter (1980, 1985) sempre afirmou que uma empresa atuando no meio-termo 

apresentaria resultados inferiores aos daquelas que tivessem sucesso no desenvolvimento de 

uma das três estratégias genéricas. Este posicionamento tem lhe valido críticas, segundo o 

próprio Porter (1980, p.53; 1991, p.101) chegou a mencionar, em poucas ocasiões, que seria 

viável a perseguição simultânea das estratégias de baixo custo e de diferenciação, dado um 

determinado momento da economia muito específico de circunstâncias. 

A extensa divulgação que a tipologia de Porter recebe não somente no meio 

acadêmico, mas também no meio empresarial, tem tornado esta tipologia muito conhecida; 

no entanto apenas, serão apresentadas as principais características dos três tipos estratégicos 

propostos por Porter. 

Estratégia de Liderança no Custo Total 

O principal ponto da estratégia de liderança no custo total é a empresa fazer com que 

seu custo total seja menor do que o de seus concorrentes. Os menores custos funcionam 

como maneira de defesa da empresa contra seus concorrentes, especialmente quando se trata 

de guerra de preços. 

Quando forçada por fortes fornecedores, a empresa de custo mais baixo terá maior 

capacidade de continuar no mercado em relação à seus concorrentes, o quais também estão 

expostos à pressão desses fornecedores. Ponto de vista parecido vale para a análise da 

empresa tendo em vista as outras forças competitivas (ameaça de novos entrantes, ameaça 

de produtos substitutos e poder de negociação dos compradores). 

Porter diz que pode existir apenas um líder em um determinado mercado, caso 

contrário, a briga por parte de mercado entre várias empresas que  desejam a liderança levaria 

a uma guerra de preços que seria desastrosa para a estrutura de longo prazo da indústria. 
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Estratégia de Diferenciação 

A estratégia de diferenciação considera que a empresa ofereça dentro do mercado, 

um produto ou serviço que seja considerado único pelos clientes, ou seja, que suas 

caracteristicas sejam diferenciadas de acordo com os oferecidos pela concorrência.  

Hunt e Morgan (1995) comentam que 

 “a heterogeneidade dos gostos e necessidades dos clientes torna difícil 

falar-se em um mercado que atinja toda a indústria, quando, na realidade, 

existem segmentos de mercado. Contudo o conceito de um produto que 

atenda a toda a indústria assenta-se no fato de que podem existir 

características gerais que são valorizadas, em maior ou menor grau, pela 

maioria dos segmentos de mercado dentro da indústria.” 

A diferenciação oferece à empresa uma defesa contra as forças do ambiente, diferente 

daquela permitida pela liderança em questão de custo. A menor sensibilidade ao preço coloca 

em empresa em maior ou menor grau de compretição entre os concorrentes. O poder dos 

consumidores também diminui, tendo em vista que  eles não encontrarão no mercado outro 

produto com as mesmas características. Pode ter argumentação parecido quando se trata da 

aplicação na análise da vulnerabilidade da empresa em relação aos entrantes potenciais e 

produtos substitutos. 

Tendo em vista que a diferenciação pode gerar a oportunidade de cobrar um preço 

prêmio, e desde que este preço prêmio cubra os eventuais custos adicionais em que a empresa 

incorre para diferenciar seu produto, a empresa terá uma margem maior que a de seus 

concorrentes, o que a deixa mais estável em relação às pressões do ambiente. 

Embora dizendo que não pode existir mais de uma empresa que seja lider em custo, 

Porter afirma que pode diversas empresas podem obter sucesso com a estratégia de 

diferenciação, desde que cada uma delas se especialize em atributos diferentes das outras 

empresas, e que tenha um número e grande de clientes que valorizem distintamente cada um 

destes atributos e características. 
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Estratégia de Enfoque 

Essa estratégia de enfoque é baseada no ponto de vista em que a empresa tem o 

potencial de atender melhor ao seu alvo estratégico do que aqueles concorrentes que buscam 

atender a todo mercado ou grande parte dele. O alvo, estratégico deve ser estreito, de maneira 

que a empresa possa atender com mais eficiencia e eficácia, e pode ser definido de acordo 

com diversas dimensões: tipo de clientes, linha de produtos, variedade do canal de 

distribuição, área geográfica. O alvo estreito pode ser atendido através de uma posição de 

custo mais baixo ou de uma posição de diferenciação, mesmo que a empresa não seja capaz 

de manter uma destas posições em relação à indústria como um todo. 

Segundo (Serra, Torres & Torres, 2004), a análise do ambiente externo pode ser 

realizada por meio do modelo de cinco forças da competitividade, desenvolvido por Michael 

Porter na década de 70. Afirmam ainda que o entendimento das forças rivais de um ramo de 

negócios é essencial para o correto desenvolvimento do plano estratégico. 
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O modelo das cinco forças de Porter permite analisar o grau de atratividade de um 

setor da economia. Ele identifica os fatores que afetam a competitividade, dentre os quais 

uma das forças está dentro do próprio setor, sendo que os demais são externos. 

Rivalidade entre concorrentes - Esta força é considerada como a mais significativa 

das cinco forças (Serra, Torres & Torres, 2004). Nesta dimensão, deve-se considerar a 

atividade e agressividade dos concorrentes diretos. Aqueles que vendem um mesmo produto 

num mesmo mercado que a organização em questão. 

Barreiras à entrada de concorrentes - Além de ser necessário observar as 

atividades das empresas concorrentes, a ameaça da entrada de novos participantes depende 

das barreiras existentes contra sua entrada, além do poder de reação das organizações já 

constituídas.(Serra, Torres & Torres, 2004). Estas barreiras são os fatores que atrapalham o 

aparecimento de novas empresas para concorrerem em determinado setor. Algumas das 

principais barreiras são: Economia de Escala; Capital Necessário; Acesso aos canais de 

distribuição. 

Poder de barganha dos compradores - Pode ser traduzido como a capacidade de 

barganha dos clientes para com as empresas do setor. Esta força competitiva tem a ver com 

o poder de decisão dos compradores sobre os atributos do produto, principalmente quanto a 

preço e qualidade. Assim, os compradores têm poderes quando: As compras do setor são de 

grande volume; Os produtos a serem comprados são padronizados, e sem grande 

diferenciação; As margens de lucro do setor são estreitas; A opção de o próprio comprador 

fabricar o produto é financeiramente viável. Estas são apenas algumas características a serem 

observadas quando se analisa esta força. 

Poder de barganha dos fornecedores - Já os fornecedores têm poder de barganha 

quando: O setor é dominado por poucas empresas fornecedoras; Os produtos são exclusivos, 

diferenciados, e o custo para trocar de fornecedor é muito alto; O setor de negócios em 

questão não tem representatividade no faturamento deste fornecedor. Neste caso cabe a 

organização identificar a atual relação da empresa com seus principais fornecedores 

Ameaça de Produtos ou bens substitutos - São aqueles que não são os mesmos 

produtos que o seu, mas atendem à mesma necessidade. É prudente avaliar este tipo de 
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produto. Geralmente surgem em mercados situados nos extremos e após certo tempo este se 

estabiliza em toda a região. 

 

 

 

2.4 PENSAMENTOS DE PORTER 

Em seu primeiro livro - Competitive Strategy, Porter fala sobre o sucesso das 

empresas em função da atratividade do mercado, avaliada pelo seu modelo das cinco forças, 

e do posicionamento da empresa em relação à esse mercado, o qual é somente resultado de 

uma vantagem competitiva, representada pela implementação de uma das estratégias 

genéricas. 

É marcante a importancia dada pelo autor da análise estratégica em relação ao 

ambiente externo, por diversas vezes, Porter afirma 

 “que a estrutura da indústria é o fator preponderante na escolha da 

estratégia da empresa. Conseqüentemente, a estratégia competitiva é vista 

como a construção de defesas contra o conjunto das forças competitivas, 

como um modo de influenciar o equilíbrio das forças externas em favor da 

empresa, ou como uma resposta, antes dos concorrentes, às mudanças no 

fatores básicos destas forças (Porter, 1980, p.45). 
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Logo, neste estágio, a pergunta básica que Porter  se coloca é "Por que as indústrias 

diferem quanto ao seu potencial de lucro?". 

Já no seu segundo livro - Competitive Advantage, Porter (1985) procura identificar 

as fontes de vantagem competitiva da empresa, utilizando o método da cadeia de valor como 

forma de análise sistemática de todas as atividades executadas por uma empresa, assim como 

o modo como elas estão ligadas entre si ou às atividades de outras empresas (fornecedores, 

canais de distribuição, consumidores finais, etc). Porter procura descrever o modo como uma 

empresa pode obter uma vantagem de custo sustentável ou diferenciar-se de seus 

concorrentes.  

A partir desta abordagem, a estratégia competitiva é definida como a criação de uma 

posição única e valiosa, a partir da configuração de um conjunto diferente de atividades. 

Porter pretende, assim, responder "Por que empresas de uma mesma indústria apresentam 

diferenças de rentabilidade sustentáveis a longo prazo?". 

Foss destaca que, ao longo de seu trabalho, Porter apresenta modificações com 

relação aos conceitos básicos de empresa e de origem da vantagem competitiva. Em relação 

ao conceito de empresa, ele considera esta, como uma função de produção (quando é 

analisada a estrutura da indústria), ou como um conjunto de atividades interrelacionadas 

(quando tenta identificar as fontes da vantagem competitiva), ou como depósito de 

conhecimento produtivo e entidade geradora de inovações (quando elabora seu modelo de 

"diamante" para explicar a competitividade das nações). 

Quanto à vantagem competitiva, considera-a apenas como resultante da criação de 

barreiras de entrada ou de mobilidade. Entretanto, em 1985, Porter apresenta a vantagem 

competitiva como decorrente da coordenação superior das atividades da empresa, 

enfatizando assim a eficiência em relação aos concorrentes e as barreiras de imitação das 

suas fontes (drivers de custo ou de diferenciação) como forma de mantê-la sustentável. 

Esta segunda visão é reforçada em 1996, quando Porter afirma que a vantagem 

competitiva sustentável provém do modo como as atividades se ajustam entre si e se 

reforçam mutuamente, fazendo com que a configuração de uma atividade aumente o valor 

competitivo de outras atividades. 
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Neste estágio, Porter  apresenta uma visão sistêmica da vantagem competitiva, pois 

conclui que a vantagem competitiva de uma empresa está no sistema complexo de suas 

atividades, nas suas relações e não nas partes (forças específicas, competências essenciais 

ou recursos críticos da empresa. Porter afirma que  "O todo importa mais do que qualquer 

parte individual". 

Conseqüentemente, afirma que um posicionamento construído sobre um sistema de 

atividades possui maior sustentação do que aquele baseado em atividades isoladas, pois é 

bastante difícil para observadores externos compreender os elos relevantes deste sistema ou 

para os concorrentes reproduzi-los integralmente. 

Neste aspecto Porter aparenta aproximar-se da Resource-Based View, pois esta 

perspectiva alternativa considera que a vantagem competitiva deriva de competências 

essenciais, que são basicamente a integração de vários recursos (semelhante ao sistema de 

atividades anteriormente citado), e que estas só serão fonte de uma vantagem competitiva 

sustentável, outras empresas não conseguirem copiar. 

Além disso, ele considera também que as alternativas para o posicionamento da 

empresa e consequentemente da configuração de sua cadeia de valor são em parte limitadas 

pelas condições iniciais da empresa, ou seja, por seus recursos existentes. Embora esta 

restrição seja dinâmica, pois decisões gerenciais podem levar à criação de novos recursos, 

necessários para a estratégia escolhida, Porter, em certo grau, parece aceitar uma das 

premissas da Resource-Based View, ou seja, da influência da história da empresa sobre suas 

estratégias. 

Mas mesmo após valorizar o papel dos recursos da empresa, Porter retorna à sua 

posição inicial de ênfase no ambiente, pois observa que suas pesquisas sobre os 

determinantes da Vantagem Competitiva das Nações mostraram que a origem da vantagem 

competitiva reside mais nas características do ambiente do que nas condições iniciais da 

empresa. 

Em seu trabalho mais recente apresenta três possíveis bases, não mutuamente 

excludentes, para o posicionamento competitivo de uma empresa que, segundo ele, devem 

ser consideradas como um nível adicional de detalhamento das suas estratégias genéricas 

básicas (liderança em custo, diferenciação e enfoque), ou seja: 
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 Variedade (produção de apenas alguns tipos produtos no mercado, que 

satisfazem um subconjunto das necessidades dos clientes); 

 Necessidade (atendimento de quase todas as necessidades de um grupo 

específico de consumidores ou de uma ocasião de compras distintas); 

 Acessibilidade (atendimento de clientes com necessidades similares, mas 

acessíveis de maneiras diferentes). 

A fim de minimizar o risco e levar a estratégia corporativa ao sucesso, PORTER 

(1999) sugere um conjunto de testes para se avaliar a estratégia corporativa. Tais testes, 

descritos na Tabela abaixo, visam a especificar as condições sob as quais a diversificação, 

de fato, criará valor. 

 

 

2.5 ANÁLISE SWOT 

SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em uma metodologia 

bastante popular no âmbito empresarial. 

Em Administração de Empresas, a Análise SWOT é um importante instrumento 

utilizado para planejamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que 

caracterizam o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) 

da empresa. 
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A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, sendo a 

base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou instituição. Graças à sua 

simplicidade pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de 

um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um sistema simples destinado 

a posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa/instituição no ambiente em 

questão. 

A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, 

durante o desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as 

décadas de 1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe um ranking 

das maiores empresas americanas. 

Essas informações devem ser colocadas na matriz SWOT para análise do cenário da 

empresa: 

Strengths (forças) - vantagens internas da empresa em relação às concorrentes. Ex.: 

qualidade do produto oferecido, bom serviço prestado ao cliente, solidez financeira, etc. 

Weaknesses (fraquezas) - desvantagens internas da empresa em relação às 

concorrentes. Ex.: altos custos de produção, má imagem, instalações desadequadas, marca 

fraca, etc.; 

Opportunities (oportunidades) – aspectos externos positivos que podem potenciar 

a vantagem competitiva da empresa. Ex.: mudanças nos gostos dos clientes, falência de 

empresa concorrente, etc.; 

Threats (ameaças) - aspectos externos negativos que podem por em risco a 

vantagem competitiva da empresa. Ex.: novos competidores, perda de trabalhadores 

fundamentais, etc. 
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Análise Swot Cruzada 

A análise swot cruzada consiste em cruzar as informações dos quatro quadrantes, de 

forma a obter um moldura que permita delinear estratégias importantes para o futuro da 

empresa/instituição. 

Para a análise SWOT Cruzada é preciso primeiro fazer uma análise clara do 

ambiente, ou seja,  pesquisar profundamente as forças e fraquezas e saber identificar as 

oportunidades e ameaças. Para cada cruzamento é importante saber criar 

objetivos/estratégias: 
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 Pontos fortes x Oportunidades = estratégia ofensiva / desenvolvimento das vantagens 

competitivas. 

 Pontos fortes x Ameaças = estratégia de confronto para modificação do ambiente a 

favor da empresa. 

 Pontos fracos x Oportunidades = estratégia de reforço para poder aproveitar melhor 

as oportunidades. 

 Pontos fracos x Ameaças = estratégia defensiva com possíveis modificações 

profundas para proteger a empresa. 
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3. O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO 

Maximiano (2006) define a análise interna como “a identificação de pontos fortes e 

fracos dentro da organização anda em paralelo com a análise do ambiente”. O estudo dos 

pontos fortes e fracos da organização é realizado através da análise das áreas funcionais de 

uma organização (produção, marketing, recursos humanos e finanças), e a comparação do 

desempenho destas áreas com empresas de destaque (prática conhecida como 

benchmarking). 

O benchmarking é a técnica por meio da qual a organização compara seu desempenho 

com o de outra (MAXIMIANO, 2006). 

Através do benchmarking, a organização pode observar em outras organizações as 

melhores práticas para cada uma das áreas funcionais, adaptando suas tarefas e 

procedimentos de acordo com a conduta destas organizações. 

 

3.1 AS FUNÇÕES E PROCESSOS 

Classicos dentro de sua diligência, esse diagnóstico consiste em abordar 

sucessivamente as diferentes funções e processos da empresa. Dentro dessa abordagem 

analítica, é conveniente distinguir sucessivamente três etapas. 

3.1.1 Definição das funções e dos processos a analisar 

Ao lado das funções habituais (comercial, financeiro, produção, logistica, etc) é 

importante ressaltar as ativiades transversais, as quais os impactos na performance é 

relevante. São esses os processos de finalização, organizacão, de controle e de informação. 

As funções a serem destacadas dependem ao mesmo tempo da organização da 

empresa, do seu organograma, mas também de sua atividade. Ignorar alguma dessas funções 

pode ser catastrófico, como por exemplo, ignorar a função de logistica quando se trata de 

uma venda pela internet. 
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3.1.2 A definição dos critérios de evaluation 

Definimos para cada função uma lista de critérios valorizados que permitem avaliar 

as forças e a fraquezas da empresa. Essas listas são diversas e antes de tudo, devem ser 

adaptadas às atividades da empresa, não existe um critério de lista ideal. Dentre essas 

diversas listas podemos comentar algumas como, diagnóstico da função comercial, da 

função financeira, da função da produção, etc. 

3.1.3 Modo de Evaluation 

Quando procedemos a um diagnóstico interno das funções e processos de gestão de 

empresas, duas aproximações são possiveis. 

A primeira consiste em uma avaliação da empresa como um todo, sem levar em conta 

os concorrentes ou o ambiente no qual ela esta inserido. Essa é uma aproximação mais 

classica de auditar uma função. O resultado desse diagnóstico pode ser visualizado como 

uma forma de perfil de competências. 

A segunda, mais estratégica, consiste em avaliar a empresa ou o domínio de atividade 

estratégica de maneira relativa em relação à concorrência. Do ponto de vista estratégico, a 

avaliação em relação a concorrência é mais interessante. O que conta na verdade não são as 

qualidades ou os defeitos da empresa, mas sim suas caracteristicas relevantes em relação à 

concorrência. 

 

3.2 ANÁLISE FINANCEIRA 

A análise financeira é o estudo  que é feito através da decomposição de elementos e 

de levantamentos de dados que possuem relações diversas que entre si possam ter tais 

elementos, com o objetivo de conhecer a realidade situação da empresa ou de levantar os 

efeitos de uma determinada administração sob um certo ponto de vista. 

A análise dos demonstrativos financeiros de uma empresa é uma forma importante 

para medir seu desempenho. Logo grande parte dos analistas não considera apenas os 

números que são divulgados nos principais demonstrativos, como o balanço patrimonial, o 

demonstrativo de resultados e o demonstrativo de origem e aplicação de recursos. 
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Com esse pilar da Metodologia de Avaliação de Investimentos o objetivo é avaliar a 

viabilidade financeira dos projetos apresentados, focando o investimento de Capital e o seu 

impacto nos processos/funções alvo do investimento. 

De acordo com esse objetivo procuraram-se métodos e critérios consagrados de 

análise financeira de investimentos, seja individual ou integrados em metodologias 

completas de avaliação de investimentos, criadas e em uso por empresas respeitadas. 

É através da análise de indicadores financeiros, calculados a partir dos dados 

disponíveis nos demonstrativos, que os analistas obtém uma visão mais clara da situação e 

desempenho recente das empresas.  

Dentro da análise financeira, os indicadores de uma empresa podem ser agrupados 

em quatro categorias. 

Indicadores de Rentabilidade 

Permitem avaliar os lucros da empresa em relação a um dado nível de vendas, ativos, 

e capital investido. A análise vertical (exibição dos itens do demonstrativo como 

porcentagem de vendas) é particularmente útil na comparação do desempenho de uma 

empresa entre períodos diversos. Os indicadores mais utilizados são retorno sobre 

patrimônio liquido, retorno sobre ativos e retorno sobre vendas (ou margem líquida).  

Margem Operacional - determina a porcentagem de cada real de venda que restou 

após a dedução de todas as despesas, à exceção do imposto de renda. É definida como 

resultado operacional dividido pela receita líquida de vendas. Caso uma empresa tenha um 

resultado operacional de R$ 10 milhões e vendas de R$ 100 milhões, a margem operacional 

será 10%, ou seja, a empresa ganhou R$ 10,00 (antes de imposto) para cada R$ 100,00 

vendidos. 

 

Margem EBITDA - em geral, os analistas preferem essa medida ao invés da margem 

operacional, pois exclui despesas financeiras e depreciação. O EBITDA, expressão em 

inglês para lucro antes de juros impostos, depreciação e amortização, é visto como uma 
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aproximação do impacto das vendas no caixa da empresa, de forma que a margem EBITDA 

dá uma idéia de retorno em termos de dinheiro em caixa. 

Margem Líquida - determina a porcentagem de cada real de venda que restou após a 

dedução de todas as despesas, inclusive o imposto de renda. É definida como lucro líquido 

dividido pela receita líquida de vendas. Funciona de forma semelhante à margem 

operacional, porém, neste caso, o lucro líquido é utilizado, já incluindo o que foi pago em 

impostos. 

Retorno sobre Patrimônio - mede o retorno para os acionistas do capital investido na 

empresa (calculado como lucro líquido/patrimônio líquido). Por exemplo, um lucro de R$ 

20 milhões para uma empresa de R$ 100 milhões de patrimônio significa um retorno de 20% 

sobre o capital investido por acionistas. Esse retorno pode ser comparado com o de outras 

empresas (do mesmo setor), ou de outros investimentos (ex.: poupança, renda fixa etc.). 

 

Indicadores de Estrutura de Capital 

Permitem analisar a posição de endividamento (quanto de capital de terceiros está 

sendo usado para financiar a empresa), a capacidade da empresa em gerar caixa suficiente 

para pagar os juros e principal de suas dívidas (cobertura de juros), e/ou garantir o 

crescimento sustentado de suas atividades (taxa de retenção). 

Endividamento Total/ Patrimônio - expressa a relação entre o que a empresa deve a 

terceiros e o que foi investido pelos acionistas. Um índice elevado pode dificultar o 

levantamento de novos financiamentos, ou pressionar a capacidade de geração de caixa da 

empresa (já que grande parte do lucro será usada para pagar juros e principal de dívidas 

assumidas). 

Cobertura de juros - mede a capacidade da empresa de pagar os juros contratuais da 

sua dívida sem comprometer a sua geração de caixa. Às vezes uma empresa possui um 

endividamento alto, mas a sua cobertura de juros é muito boa. Nesse caso, o alto 

endividamento pode ser resultado da estratégia da empresa em buscar formas mais baratas 

de financiamento. A fórmula mais comum é a divisão do lucro antes dos juros e impostos 

(EBIT) pelas despesas financeiras brutas. 
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Indicadores de Liquidez 

Medem a capacidade da empresa satisfazer suas obrigações de curto prazo na data de 

vencimento, ou seja, refere-se à solvência da situação financeira global da empresa. Os 

principais indicadores de liquidez são capital circulante, índice de liquidez corrente, liquidez 

seca e liquidez geral. 

Liquidez Corrente - indica o quanto a empresa tem a receber no curto prazo em 

relação ao quanto tem a pagar no mesmo período. É definido como ativo circulante dividido 

pelo passivo circulante. Em geral espera-se que esse indicador esteja acima de 1, pois caso 

contrário a empresa pode ter dificuldades para pagar suas obrigações de curto prazo. 

 

Indicadores de Atividade 

São usados para medir a rapidez com que várias contas da empresa são convertidas 

em vendas ou caixa. Entre os indicadores mais utilizados estão: giro de caixa, giro de 

estoques, e período médio de cobrança. 

Giro de Caixa - em geral, quando o índice de liquidez corrente de uma empresa é 

baixo, isso significa que o giro de caixa é alto, ou seja, o dinheiro que a empresa recebe pelas 

suas mercadorias vendidas é rapidamente usado para financiar suas atividades. 

Assim como muitos dos índices aqui discutidos, recomendamos comparar o índice 

da empresa com o de outras empresas do setor em que atua. Os índices financeiros podem 

variar de setor para setor ou de acordo com as condições conjunturais (taxas de juro, 

crescimento da economia, etc.). 

Com os dados recolhidos pretende-se avaliar não só o valor do investimento mas 

também qual o impacto que este terá sobre as funções/processos alvo do mesmo. 
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Balanço Patrimonial 

No balanço patrimonial, as contas respectivas do ativo e do passivo devem ser 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situação financeira da empresa 

e apresentadas em ordem, crescente de grau de liquidez para o ativo, e de exigibilidade para 

o passivo. 

Resumidamente: o ativo representa os recursos aplicados em bens e direitos e o 

passivo representa as fontes de recursos fornecidos por terceiros. 

Dentro do balanço serão analisadas as seguintes contas: 

Ativo circulante: pode ser agrupado nos subgrupos: 

 Disponibilidades. 

 Direitos realizáveis em curto prazo. 

 Estoques. 

 Despesas antecipadas. 

 Ativo realizável em longo prazo. 

 Ativo permanente. 

Passivo circulante: pelo grande numero de contas existentes nesse grupo, para 

facilitar podemos dividí-la nos seguintes subgrupos: 

 Empréstimos e financiamentos. 

 Fornecedores. 

 Obrigações fiscais. 

 Outras obrigações. 

 Provisões. 

Exigível em longo prazo. 

Resultados de exercícios futuros. 

Patrimônio liquido. 

Analise por D.R.E: Análise por demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ou 

demonstração das mutações do patrimônio liquido. 
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É importante que as empresas gerenciem o impacto de seus negócios na sociedade. 

Por isso sua análise deve ser crítica e assertiva. Sua dinâmica deve levar em conta o bem-

estar e o desenvolvimento de todos os públicos com os quais se relaciona. 

Deve-se valorizar análises com uma “relação mais equilibrada entre o lucro, as 

pessoas e o planeta”. O desenvolvimento econômico deve estabelecer uma relação financeira 

harmoniosa, que traga bem-estar às pessoas e eficiência às instituições. 

 

Índice de estrutura patrimonial 

 Capital de Terceiros/Capital Próprio = (Passivo Circulante + Exigível a 

Longo Prazo) / Patrimônio Líquido. 

 Composição do Endividamento = Passivo Circulante / (Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo). 

 Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / 

Ativo Total. 

 Imobilização do Capital Próprio = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido. 

 Imobilização dos Recursos Permanentes = Ativo Permanente / (Exigível a 

Longo Prazo + Patrimônio Líquido). 

 

Índices de solvências 

 Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a L.P.) / (Passivo Circulante 

+ Exigível a L.P.). 

 Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

 Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoques – Despesas do Exerc. Seguinte) 

/ Passivo Circulante. 

 

Índe de cobertura 

 Cobertura dos Encargos Financeiros = (Lucro Oper. + Rec. Financ. + Outs 

Receitas) / Despesas Financeiras. 
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Índice de rotação de recurso 

 Giro dos Estoques Totais = Custo das Vendas / Saldo Médio dos Estoques. 

 Giro das Duplicatas a Receber = (Receita Operac. Bruta – Devol. Abat.) / Sld. 

Médio das Duplicatas a Rec. 

 Giro do Ativo Circulante = Receita Operacional Líquida / Sld. Médio do 

Ativo Circulante. 

 Giro do Ativo Fixo = Receita Operacional Líquida / Sld. Médio do 

Imobilizado. 

 Giro do Ativo Operacional = Receita Operacional Líquida / Sld. Médio do 

Ativo Total. 

 

Índices de prazo médio 

 Prazo Médio de Estocagem = Saldo Médio dos Estoques / (Custos das Vendas 

/ 360 dias). 

 Prazo Médio de Cobrança = Sld. Médio de Duplicatas / [(Receita Oper. Bruta 

– Devol. e Abatim.) / 360 dias)]. 

 Prazo Médio de pagamento dos fornecedores = Saldo Médio de Fornecedores 

/ (Compras Brutas / 360 dias). 

 

Indicadores de rentabilidade 

 MARGENS DE LUCRATIVIDADE DAS VENDAS 

 Margem Bruta = Lucro Bruto / Receita Operacional Líquida. 

 Margem Operacional = Lucro Operacional / Receita Operacional Líquida. 

 Margem Líquida = Lucro Líquido / Receita Operacional Líquida. 

 Mark-up Global = Lucro Bruto / Custo das Vendas. 

 

Taxas de retorno 

•Retorno sobre Ativo Operacional = Lucro Operacional / Saldo Médio do Ativo 

Operacional. 

•Retorno sobre Investimento Total = Lucro Líquido / Saldo Médio do Ativo Total. 



39 

 

 

 

•Retorno sobre o Capital Próprio = Lucro Líquido / Saldo Médio Ajustado do 

Patrimônio Líquido. 

 

Indicadores de avaliação de ações 

 Valor Patrimonial da Ação ($) = Patrimônio Líquido / Nº de Ações Emitidas. 

 Lucro por Ação (LPA) ($) = Lucro Líquido / Nº de Ações Emitidas . 

 Dividendo por Ação ($) = Dividendos Propostos / Nº de Ações Emitidas. 

 Cobertura dos Dividendos Preferenciais (Nº de vezes) = Lucro Líquido / Total 

dos Dividendos Preferenciais. 

 Preço / Lucro (Nº de vezes) = Cotação da Ação / Lucro por Ação. 

 Pay-Out – Taxa de distribuição dos lucros (%) = Dividendo por Ação / Lucro 

por Ação. 

 Cash Yield – Taxa de recuperação do investimento (%) = Dividendo por Ação 

/ Cotação da Ação. 

 

Regime de caixa 

O regime de caixa é uma maneira básica de contabilidade, é usado normalmente em 

microempresas ou em entidades sem fim lucrativos, como igrejas, clubes, sociedades 

filantrópicas etc. 

As regras básicas são: 

 A receita será contabilizada no momento de seu recebimento, ou seja, quando 

entrar o dinheiro em caixa. 

 A despesa será contabilizada no momento do pagamento, ou seja, quando 

acontecer o desenbolso. 
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Fluco de caixa 

O fluxo de caixa é a técnica do regime de caixa que proporciona a estruturações de 

um instrumento importante para tomar decisões para todos os tipos de demonstração do fluxo 

de caixa. 

Esta demonstração é muito mais complexa que a simples apuração de resultado no 

período receita recebida menos despesa paga. 

Diagnosticar a situação de uma empresa significa organizar, comparar e interpretar 

os componentes do patrimônio da mesma. É um processo técnico de decomposição de 

elementos e de levantamento de dados, onde cada analista abordará a empresa com 

determinado objetivo, e este determinará a profundidade e o enfoque da análise que 

possibilite melhor conhecer a real situação da empresa, ou de levantar os efeitos de uma 

gestão. A análise das demonstrações contábeis pode ser entendida, como um conjunto de 

técnicas que visa demonstrar a situação financeira da empresa em determinado momento. A 

correta interpretação dos indicadores proporciona ao gestor condições segura para tomada 

de decisão. 

“Podemos conceituar análise de demonstrações financeiras como sendo a análise das 

informações obtidas através das demonstrações financeiras, com o intuito de compreender e 

avaliar aspectos como: 

 a capacidade de pagamento da empresa através da geração de caixa, 

 capacidade de remunerar os investidores gerando lucro em níveis compatíveis 

com suas expectativas, 

 nível deendividamento, motivo e qualidade do endividamento,  

 políticas operacionais e seus impactos na necessidade de capital de giro da 

empresa  

 diversos outros fatores que atendam ao propósito do objetivo da análise.  

Os indicadores de liquidez, rentabilidade, lucratividade e prazos médios, com vista a 

obter um panorama geral de toda a situação econômica, patrimonial e financeira da 

empresa.” 
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Utilizaram-se como base três dimensões fundamentais da análise financeira: Situação 

Financeira (liquidez), Estrutura de capital (endividamento) e Situação Econômica com 

indicadores de (rentabilidade), gerando um diagnóstico que poderá orientar os tomadores de 

decisões. 

 

3.3 ESTRUTURA DE CAPITAL 

Estrutura de capital é um tema ainda muito comentado e estudado em teoria de 

finanças. Apesar  do assunto ser estudado e discutido nos meios acadêmicos por volta  de 50 

anos, a diversidade das evidências mostram que o tema não foi completamente explorado. 

O trabalho clássico de Modigliani e Miller (1958) propôs que, sob certos 

pressupostos, a estrutura de capital é irrelevante para o valor da empresa. A proposição 

contrapunha a teoria convencional, que defendia a existência de uma estrutura de capital 

ótima, a qual minimizaria o custo de capital da empresa e maximizaria o seu valor. 

Esse assunto gerou  um grande esforço de pesquisa baseado em encontrar os aspectos 

que explicam a forma como as empresas se financiam. Os trabalhos passaram a levar em 

conta as imperfeições existentes no mercado, como impostos, custos de falência, custos de 

agência e assimetria de informações, formando um conjunto de novas teorias sobre estrutura 

de capital. 

Com base nessas teorias, estudos feitos predominantemente no mercado norte-

americano sugerem a existência de uma série de fatores que influenciariam o nível de 

endividamento das empresas. No Brasil, diversas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, 

Tem também procurado evidências experimentais acerca dos fatores que determinam a 

estrutura de capital das empresas. Contudo, os resultados obtidos através desses trabalhos 

não têm sido uniformes. 

É importante destacar que as teorias sobre a estrutura de capital das empresas foram 

desenvolvidas em contextos econômicos bastante diferentes dos observados em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Logo com esse motivo, a aplicação dessas teorias deve ser 

feita considerando das peculiaridades do nosso mercado. 
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A presente pesquisa analisa as características da estrutura de capital das maiores 

empresas que atuam no Brasil, investigando a relação entre o nível de endividamento e os 

fatores apontados pela teoria como seu determinante. O objetivo do estudo é identificar os 

fatores que explicam a forma como as maiores empresas no Brasil se financiam.  

Um dos principais temas em teoria de finanças corporativas é relativo à estrutura de 

capital das empresas. Estrutura de capital refere-se à forma como as empresas utilizam 

capital próprio e capital de terceiros para financiar os seus ativos. De maneira geral, os 

capitais próprios são os recursos fornecidos pelos sócios ou acionistas, enquanto os capitais 

de terceiros envolvem os recursos obtidos por meio de dívidas. 

Estrutura de capital é um assunto que vem sendo fortemente discutido pelos 

pesquisadores da área financeira, principalmente a partir do trabalho de Modigliani e Miller 

(1958). A questão principal que envolve o tema é se a forma como a empresa é financiada 

influencia ou não o seu valor. Podem ser identificadas duas grandes teorias sobre estrutura 

de capital: a teoria convencional, representada principalmente por Durand (1952), e a 

proposta por Modigliani e Miller (1958). 

A teoria tradicional defende que a estrutura de capital influencia o valor da empresa. 

Segundo esse método, o custo do capital de terceiros pode se manter estável até um 

determinado nível de endividamento, a partir do qual se eleva devido ao aumento do risco 

de falência. Como o custo de capital de terceiros é inferior ao custo do capital próprio, a 

empresa deveria se endividar até o ponto em que o seu custo de capital total atingisse um 

patamar mínimo. Esse ponto representaria a estrutura de capital ótima, que levaria à 

maximização do valor da empresa. 

De outro lado à teoria convencional e baseados em um conjunto de pressupostos 

bastante restritivos, Modigliani e Miller (1958) argumentaram que a forma com que a 

empresa é financiada é irrelevante para o seu valor. Para os autores, o custo de capital da 

empresa é igual para qualquer nível de endividamento e, com isso, não exixtira uma estrutura 

de capital ótima. Dessa maneira, o valor de uma empresa não é função da forma como ela é 

financiada, mas sim dos fluxos de caixa por ela gerados e do seu risco. 

A partir desse estudo, diversas pesquisas passaram a ser feitas com o propósito de 

achar os fatores que explicam a forma com que as empresas se financiam, dando origem à 

teoria moderna de estrutura de capital. Diversos estudos avaliaram essa questão 
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considerando as imperfeições existentes no mercado, como impostos, custos de falência, 

custos de agência e assimetria de informações. 

Em estudo posterior, os próprios Modigliani e Miller avaliaram o efeito dos impostos 

na estrutura de capital das empresas. Os autores contemplam a questão do benefício fiscal 

gerado pela utilização de dívidas, decorrente do fato de os juros serem dedutíveis na 

apuração do imposto de renda das empresas. Em conseqüência desse benefício, um maior 

nível de endividamento levaria a um aumento do seu valor. 

Entretanto, o crescimento das dívidas pressiona os fluxos de caixa da empresa em 

razão da obrigação com pagamento de juros e amortização do principal, levando a uma maior 

probabilidade de falência e, conseqüentemente, à elevação do custo de capital de terceiros. 

Assim, a partir de um certo nível de endividamento, o benefício fiscal decorrente da 

utilização das dívidas é anulado pelo aumento do risco de falência. Entre as pesquisas que 

consideraram a existência de custos de falência, estão as de Scott (1976), Miller (1977) e 

DeAngelo e Masulis (1980). 

A utilização de uma estrutura mais endividada dá origem a conflitos de interesse 

entre credores, acionistas e administradores, uma vez que os credores fornecem fundos às 

empresas sem ter controle completo sobre a aplicação desses recursos. Uma das possíveis 

formas de conflito envolve a alteração da postura dos acionistas em relação ao risco. Como 

os acionistas se apropriam de todo o lucro residual após o pagamento do custo fixo das 

dívidas e sua responsabilidade está limitada ao capital aportado, há um incentivo para que 

prefiram investimentos de maior risco, sobretudo quando a empresa enfrenta dificuldades 

financeiras.  

Para se proteger desse comportamento, os credores incorporam custos de agência aos 

encargos financeiros cobrados nos empréstimos. Os conflitos entre grupos que procuram 

beneficiar-se dos recursos das empresas foram estudados, inicialmente, por Jensen e 

Meckling (1976). 

“Myers e Majluf (1984) analisaram a questão da assimetria de informações 

nas decisões de investimento das empresas. A assimetria informacional 

decorre do fato de os administradores internos deterem informações sobre 

as oportunidades de investimento da empresa que os investidores externos 

não possuem. Harris e Raviv (1991) destacaram que a estrutura de capital 

pode ser usada como sinalizador aos investidores externos das informações 

detidas pelos administradores, reduzindo a assimetria de informações.” 
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De forma simplificada, uma empresa pode financiar suas novas oportunidades de 

investimento por meio de capital próprio ou capital de terceiros. A opção por financiar o 

investimento por meio de dívidas sinaliza ao mercado que a administração acredita que as 

ações da empresa estão subavaliadas. Essa decisão representa um sinal positivo ao mercado, 

pois a riqueza produzida pelo novo investimento será absorvida apenas pelos atuais 

acionistas. Segundo essa teoria, para evitar uma sinalização negativa ao mercado e reduzir o 

seu valor, as empresas mantêm uma reserva de capacidade de endividamento para utilização 

em futuros investimentos. 

A partir das pesquisas sobre assimetria informacional, Myers propôs a teoria do 

Pecking Order, que considera a existência de uma hierarquia nas fontes de financiamento, 

ou seja, assume-se que as empresas priorizam o uso de uma fonte de recursos em relação à 

outra. Para essa teoria, as empresas em geral preferem financiar seus investimentos por meio 

de recursos internos . Caso esses recursos não sejam suficientes, a segunda opção é o 

financiamento por meio de dívidas e, por fim, se ainda houver a necessidade de recursos, são 

emitidas novas ações. 

As teorias sobre estrutura de capital foram construídas em conjunto com o 

desenvolvimento de uma série de pesquisas empíricas que tiveram como objetivo identificar 

os fatores que determinam a estrutura de capital das empresas. Entre esses estudos, estão os 

de Toy et al. (1974), Ferri e Jones (1979), Bradley, Jarrel e Kim (1984), Titman e Wessels 

(1988), Klock e Thies (1992) e Rajan e Zingales (1995). 

É importante ressaltar que o desenvolvimento das teorias sobre estrutura de capital 

ocorreu em ambientes econômicos e institucionais muito distinto do contexto brasileiro. 

Esses mercados apresentam certas características que não se encontram em economias em 

desenvolvimento como o Brasil. Entre essas características, ressalta as taxas de juros 

homogêneas, o equilíbrio entre agentes econômicos superavitários e deficitários, a ausência 

de controles artificiais de mercado e a inexistência de níveis de inflação relevantes. 

Diferentemente das economias desenvolvidas, o mercado brasileiro apresenta certas 

ineficiências que influenciam, diretamente, nas decisões de financiamento das empresas. 

Entre essas imperfeições, destacam-se o mercado de capitais restrito, a elevada concentração 

do controle acionário das empresas e a forte restrição de fontes de capital de terceiros de 
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longo prazo. As altas taxas de juros tornam os custos de financiamento bastante 

significativos, fazendo com que as empresas no Brasil apresentem baixos níveis de 

endividamento. 

Mais uma característica do mercado brasileiro é o fato de o custo de capital de 

terceiros não ser função apenas do risco do tomador, mas também da natureza da fonte de 

financiamento. Com isso, determinadas linhas de crédito de longo prazo direcionadas a 

investimentos específicos têm custo financeiro inferior a linhas de curto prazo, cujo risco de 

crédito para o credor normalmente é menor. 

Essas caracteristicas deixam ainda mais complexo o estudo das maneiras de 

financiamento das empresas no Brasil. Nesse contexto, diversos estudos têm sido 

empreendidos para se avaliar quais os fatores que determinam a estrutura de capital das 

empresas brasileiras. 

Seis fatores considerados como potenciais explicativos da estrutura de capital das 

empresas. Os fatores são: rentabilidade, risco, tamanho, composição dos ativos, crescimento 

e tipo de capital (aberto ou fechado). 

a) Rentabilidade: segundo a teoria do Pecking Order, “ há uma hierarquia nas fontes 

de financiamento das empresas, que preferem financiar seus investimentos por meio da 

retenção de lucros, em detrimento a recursos de terceiros e a capitais novos dos acionistas. 

Assim, a capacidade de gerar lucros da empresa influenciaria sua estrutura de capital, à 

medida que as firmas que detenham maior fonte de recursos próprios para se auto-financiar 

deverão recorrer menos ao uso de dívidas. Espera-se, portanto, que as empresas mais 

rentáveis sejam menos endividadas.” 

1: há uma relação negativa entre rentabilidade e endividamento. 

b) Risco: as teorias dos custos de falência e dos custos de agência sugerem que o 

fator risco tenha influência na estrutura de capital das empresas. Empresas cujos negócios 

apresentam elevado risco terão maior probabilidade de seus fluxos de caixa serem 

insuficientes para honrar as obrigações com os credores e, conseqüentemente, poderão se 

endividar menos. Assim, espera-se que as empresas com maior risco de negócio sejam 

menos endividadas.  
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 2: há uma relação negativa entre risco e endividamento. 

c) Tamanho: de acordo com a teoria dos custos de falência, grandes empresas, 

normalmente, possuem maior diversidade do que empresas pequenas, estando menos 

expostas a dificuldades financeiras e possuindo menores custos de falência. Por isso, sua 

capacidade de endividamento é maior do que a das empresas pequenas. Outra, uma 

característica do mercado brasileiro é que as grandes empresas têm maior acesso a crédito 

de longo prazo do que as pequenas empresas, sobretudo por meio de Bancos de 

Desenvolvimento.  

 Como essas operações, geralmente, possuem custo financeiro inferior às linhas de 

curto prazo utilizadas pelas empresas menores, devido às taxas subsidiadas, há um incentivo 

para que as grandes empresas se endividem mais. Diante desses pontos, espera-se que as 

grandes empresas sejam mais endividadas e tenham proporcionalmente mais dívidas de 

longo prazo, e que as pequenas empresas sejam menos endividadas e tenham 

proporcionalmente mais dívidas de curto prazo.  

 3: há uma relação positiva entre tamanho e endividamento total.  

4: há uma relação positiva entre tamanho e endividamento de longo prazo.  

5: há uma relação negativa entre tamanho e endividamento de curto prazo. 

d) Composição dos Ativos: a teoria dos custos de falência considera que as empresas 

que dispõem de ativos fixos para oferecer aos credores como garantia das dívidas têm maior 

capacidade de endividamento, uma vez que esses ativos podem ser vendidos em caso de 

necessidade, reduzindo os custos de falência.  

 As teorias de informações assimétricas e custos de agência sugerem também que os 

credores preferem emprestar para empresas que possuem ativos fixos, pois a utilização de 

dívidas garantidas diminui a assimetria informacional entre administradores e credores, além 

de reduzir a propensão dos administradores a investir de maneira subótima, como, por 

exemplo, em projetos de risco elevado. Assim, espera-se que as empresas com maior ativo 

fixo sejam mais endividadas e tenham proporcionalmente mais dívidas de longo prazo e 

menos dívidas de curto prazo.  



47 

 

 

 

6: há uma relação positiva entre ativo permanente e endividamento total.  

7: há uma relação positiva entre ativo permanente e endividamento de longo prazo.  

8: há uma relação negativa entre ativo permanente e endividamento de curto prazo. 

e) Crescimento: a teoria dos custos de agência considera que as empresas em 

crescimento possuem maior flexibilidade para escolher seus investimentos e, por isso, têm 

custos de agência também maiores. Adicionalmente, empresas com elevadas taxas de 

crescimento possuem alto custo de falência, pois parte importante do seu valor está atrelado 

a expectativas futuras de lucro e não a ativos que possam ser liquidados em caso de 

dificuldades financeiras. Esses argumentos indicam que empresas em crescimento deveriam 

ser menos endividadas.  

 9: há uma relação negativa entre crescimento e endividamento. 

f) Tipo de Capital: empresas de capital aberto têm a opção de financiar seus projetos 

de investimento por meio da captação de recursos junto a investidores no mercado de 

capitais. Sabendo da escassez de linhas de crédito de longo prazo no Brasil, o mercado de 

capitais se torna de grande importância para a expansão das empresas. Assim, espera-se que 

as empresas de capital aberto sejam menos endividadas do que as de capital fechado.  

10: as empresas de capital aberto são menos endividadas do que as de capital fechado. 
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 “Conforme aponta Terra (2008) em seus estudos, em 1956, Franco 

Modigliani (1918-2003) lecionava um curso avançado sobre "Moeda e 

Macroeconomia" no Departamento de Economia da Escola Superior de 

Administração Industrial do Instituto Carnegie de Tecnologia (atualmente 

Universidade Carnegie Mellon) em Pittsburgh. Um dos tópicos desse curso 

tratava do custo de capital como determinante do investimento. Ao 

preparar essa aula, Modigliani rascunhou uma prova para um teorema que 

até então parecia absurdo: o custo de capital era indiferente ao nível de 

endividamento da empresa. Mesmo cético quanto ao que propusera, 

Modigliani, ao apresentar seu raciocínio em aula, pediu aos alunos que o 

ajudassem a identificar onde estava o "erro". Entre eles estava seu colega 

Merton Howard Miller (1923-1997) como ouvinte. Miller imediatamente 

percebeu a importância da "descoberta" de Modigliani e juntou-se a ele na 

elaboração em profundidade do que viria a se tornar um teorema clássico. 

Para desenvolvê-lo, Modigliani e Miller estabeleceram um conjunto de 

pressupostos simplificadores da realidade (ao qual Miller se referia como 

o "mundo ideal dos economistas"), entre os quais estavam a ausência de 

impostos, de custos de transação, de custos de falência e de spread de taxa 

de juros para aplicação e financiamento, havendo simetria de informações 

e capacidade ilimitada de financiamento para empresas e indivíduos. Nesse 

mundo idealizado, existiria alguma combinação entre capital próprio e de 

terceiros que minimizaria o custo de capital da empresa e, 

conseqüentemente, maximizaria o seu valor? Até então, no mundo 

acadêmico, acreditava-se que, dado o custo mais baixo do capital de 

terceiros em relação ao capital próprio, aumentar o endividamento da 

empresa deveria logicamente reduzir o custo médio ponderado de capital, 

pelo menos até certo ponto. O ponto de inflexão do custo médio ponderado 

de capital seria, então, o nível ótimo de endividamento para uma empresa. 

Alicerçando seu raciocínio na Teoria Econômica tradicional, M&M 

demonstraram que a racionalidade econômica não permitiria que isso 

acontecesse. Usando o argumento simples da arbitragem de um investidor 

maximizador de riqueza ("lei de um só preço"), eles provaram a sua 

Proposição I: o valor de uma empresa alavancada deveria ser igual ao de 

uma empresa não alavancada. Se assim não fosse, sempre seria possível ao 

investidor obter ganhos livres de risco (arbitragem), vendendo os títulos da 

empresa supervalorizada e comprando os títulos da empresa subvalorizada, 

sendo que o efeito agregado da oferta e da demanda acabaria por equalizar 

os valores das duas empresas. Em seguida, apresentaram sua Proposição 

II: o custo do capital próprio seria uma função linear do nível de 

endividamento da empresa. Ou seja, para que o custo médio ponderado de 

capital permanecesse constante como sugerido pela Proposição I, seria 

necessário que o custo do capital próprio aumentasse proporcionalmente à 

redução ensejada pelo maior uso de capital de terceiros. Finalmente, os 

autores apresentam sua Proposição III: uma empresa deverá investir em 

projetos que ofereçam um retorno esperado igual ou superior ao seu custo 

de capital, ou seja, o determinante do valor de uma empresa é a sua política 

de investimentos e não sua política de financiamento, e, sendo assim, uma 

é totalmente independente da outra. 

M&M mudaram radicalmente a forma como eram pensados os problemas 

financeiros até então, principalmente por aplicar um raciocínio econômico 

rigoroso que levava a conclusões que contrariavam o senso comum então 
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vigente. Os autores refinariam essa mesma linha de argumentação ao 

aplicá-la à questão da política de dividendos alguns anos depois (MILLER 

e MODIGLIANI, 1961). Ainda mais importante, o teorema de M&M 

insere-se perfeitamente dentro dos princípios da economia financeira 

estabelecidos por Irving Fisher (1930) no início do século XX, 

enquadrando as Finanças Corporativas precisamente no corpo de 

conhecimento da economia neoclássica. Seu artigo lançou ainda as 

sementes para várias idéias que viriam a ser desenvolvidas em 

profundidade em anos subseqüentes, tais como: precificação por 

arbitragem; eficiência de mercado; efeito clientela; opções reais; entre 

outras. A maior contribuição de M&M, entretanto, foi delimitar 

nitidamente o objeto de estudo de Finanças, qual seja: as decisões de 

investimento e financiamento da firma. Essas seriam tão independentes 

umas das outras quanto a decisão de consumo de um indivíduo o é da sua 

renda (conhecida em economia como a "separação de Fisher"). A partir 

daí, os pensadores da área tiveram um alicerce sólido para desenvolver 

suas teorias dentro de um corpo unificado de conhecimentos. 

Como todo autor de obra que abre novos caminhos e estabelece novos 

paradigmas, M&M foram submetidos a severas críticas nos anos 

subseqüentes à publicação de seu artigo. Essas críticas podem ser divididas 

em dois grupos: 1) aquelas que apontavam um equívoco dos autores no 

artigo original ao afirmarem que o processo de arbitragem forçaria a 

equivalência dos valores das empresas mesmo sob existência de impostos; 

e 2) aquelas que refutavam seus resultados baseadas na inverossimilança 

dos pressupostos necessários para alcançá-los. O primeiro grupo de críticas 

estava correto, e, em 1963, os autores publicaram uma correção ao seu 

artigo original, reconhecendo seu equívoco (MODIGLIANI e MILLER, 

1963). Na verdade, mesmo a errata de 1963 ainda continha alguns 

resultados equivocados (como a utilização da taxa livre de risco para 

avaliação do valor das empresas). Essas incorreções viriam a ser 

definitivamente resolvidas em Miller (1977). Já o segundo grupo de 

críticas perde o foco da contribuição original de M&M. Não é porque os 

pressupostos do modelo não se verificam no mundo real que devem ser 

desprezados. Pelo contrário, ao apontar em que condições a estrutura de 

capital é irrelevante, a sua grande contribuição está justamente no fato de 

lançar luz sobre os aspectos que devem ser cuidadosamente estudados em 

situações mais realistas. 

Nas décadas subseqüentes, novas direções foram dadas ao estudo do 

problema da estrutura de capital das empresas, acrescentando outras 

restrições da realidade ao modelo simples de M&M (JENSEN e 

MECKLING, 1976; MYERS, 1977; MYERS, 1984; MYERS e MAJLUF, 

1984; JENSEN, 1986; entre outros). Essas contribuições permitiram 

aprofundar e refinar o entendimento dos fenômenos reais, a partir do que 

fora estruturado por M&M havia 50 anos. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi tratar a análise estratégica através dos diagnósticos 

externo e interno da empresa, no entanto não podemos concluir essa análise sem mencionar 

a profunda influencia das conjuntura econômica nessa análise. Colocamos em nível de 

igualdade os diagnósticos externo e interno, mas devemos dizer que de acordo com as 

perspectivas do desenvolvimento econômico no qual a empresa se encontra, as empresas 

possuem a tendência de privilegiar um dos dois aspectos.  Quando a conjuntura do momento 

é racional o diagnóstico externo é privilegiado, pois grandes são as chances de 

desenvolvimento. Em contra partida, em momentos de crise o diagnóstico interno toma 

frente pois deixa de ser um momento de busca de oportunidades mas sim de se estabelecer 

fortemente sobre seus pontos de apoio atual. 

O peso do presente no diagóstico estratégico é muito forte. Um mundo relativamente 

estável tem um peso maior no diagnóstico, já um mundo mais instável tem um peso reduzido 

no dianóstico. 

Uma vez o diagnóstico estatégico estabelecido, é importante tomar as decisões de 

acordo com os dois planos complementares. De um lado, ao interior de cada domínio de 

atividade, o responsável por atingir os objetivos que à ele foram atribuidos, levando em conta 

as opções estratégicas adaptadas à seu domínio de atividade, se desenvolver ou se guardar, 

procurar uma vantagem competitiva em relação a preços, imagem ou qualidade, lançar uma 

nova linha, se concentrar em um determidado segmento de cliente, etc. De outro lado, sobre 

o plano global da empresa, a direção deve gerir melhor o equilibrio da carteira de produtos 

ou serviços da empresa, cortando atividades que não estão agregando valor para o negócio e 

investir em novos domínios de atividade que podem gerar resultados bons para a empresa, 

sempre cuidando do bem estar do valor e qualidade da empresa. 

Os estudos sobre análise financeiras  mostrou as características da estrutura de capital 

usadas por empresas que atuam no Brasil, tento em vista as particularidades do mercado 

brasileiro, estudando as diversas relações existentes entre o nível de endividamento e os seis 

fatores apontados como seu determinante.  
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Importante ressaltar que os fatores analisados explicam apenas parte das variações 

no endividamento das empresas, o que sugere que outras variáveis também influenciam a 

forma como as empresas se financiam no Brasil. Entre essas variáveis, podem existir fatores 

comportamentais específicos dos gestores, além de outros aspectos relacionados às 

características do ambiente econômico e institucional brasileiro não tratados explicitamente, 

como, por exemplo, em relação ao custo do capital de terceiros.  
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INTRODUÇÃO 

É evidente que o conteúdo abordado é de extrema importância para as áreas de 

Marketing e Gestão de pessoas ou Gerenciamento de Recursos humanos, uma vez que 

apresenta a relevância do planejamento e as técnicas necessárias do levantamento das 

necessidades do colaborador e assim apresentar a condução correta e coerente da área de 

recursos humanos dentro de uma organização. 

O levantamento destas necessidades de treinamento identifica os problemas, 

avaliando assim as necessidades da empresa de acordo com seu estágio no mercado. O 

treinamento e o desenvolvimento irãoorientar,qualificar e preparar a organização para 

concorrer no mercado, ou seja, desenvolver o colaborador para que se torne de fato o capital 

humano e para isso, é necessário programar o treinamento, a fim de obter o sucesso da 

organização.  

Além da identificação das necessidades, do planejamento e da execução das ações, 

da avaliação de resultados, é importante provar que os investimentos realizados nestes 

programas de treinamento provoquem impactos positivosnos resultados da organização, 

gerando benefícios aos colaboradores, tornando-se assim um diferencial em uma realidade 

organizacional, visto que poderão desenvolver suas atividades e com o marketing pessoal, 

poderão expandir os resultados.Deste modo, é importante entender que a realidade atual 

obriga as organizações a remunerarem seus funcionários de maneiras diferentes, buscando 

encontrar alternativas além do salário, na tentativa de reter seus talentos. Uma considerável 

parte desta remuneração é constituída de benefícios e serviços sociais, os quais são vários os 

tipos e por isso, se faz necessário encontrar um que se enquadre no perfil do profissional, 

conseguindo assim gerar satisfação e tranquilidade para o empregado, para seus familiares, 

buscando dessa forma melhor a produtividade, criatividade e até mesmo a saúde desse 

profissional. 

Com base nestas ideias e tomando como base a empresa Vivo, umas das marcas do 

Grupo Telefônica, foram analisadas as estratégias utilizadas pela organização a fim de atrair 

talentos, e manter seus colaboradores satisfeitos e ativos dentro do grupo. 
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1. O PROBLEMA 

A área de marketing e de gestão de recursos humanos nas organizações modernas 

são sempre os assuntos de maior importância, visto que a imagem da empresa e o capital 

humano são os pontos quepropiciamretornos financeiros significativos a fim de suprir os 

altos investimentos. Sendo assim, é de extrema relevância analisar as questões que envolvem 

esse tema, à qual são determinantes para o sucesso de qualquer organização. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender e analisar as questões referentes à imagem da organização perante seus 

colaboradores, uma vez que através deste capital humano, é que a empresa pode promover 

suas expansões e ampliar seus lucros. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

É importante avaliar e destacar qual a maneira que as organizações conduzem o 

relacionamento com seus funcionários, de modo que a gestão de benefícios e os planos de 

carreira são fatores de extrema importância, visto que a satisfação do quadro de 

colaboradores é o que contribui para manter a imagem da organização. 

 

3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo realizado serve para demonstrar a maneira de conduzir o relacionamento 

entre empresa e funcionário. Mais importante do que a organização buscar expandir e criar 

uma imagem forte e segura aos seus clientes, é necessário antes de qualquer coisa criar 

relacionamentos coerentes e pacíficos com seus colaboradores, tendo em vista que através 

deles, a empresa será divulgada e terá sua imagem disseminada para os consumidores finais. 
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Informações extraídas do Portal Vivo - Telefônica  

 

A Telefônica é a marca institucional, adotada mundialmente. No Brasil, os produtos e serviços são 

comercializados sob a marca Vivo. Globalmente, há mais duas marcas comerciais: Movistar, para Espanha 

e demais países da América Latina; e O2, para Reino Unido, Alemanha, República Tcheca e Eslováquia.Esse 

modelo de marca foi estruturado em 2009 e implantado nos anos seguintes, a partir de uma visão abrangente 

dos negócios e do propósito de ter o cliente no centro de tudo o que a empresa faz, respondendo às suas 

necessidades num contexto de mundo cada vez mais convergente e globalizado. 

Assim, a marca Telefônica desempenha um papel corporativo e institucional em todas as localidades. A Vivo 

e as outras marcas comerciais materializam a oferta integrada de produtos e serviços, simplificando e 

padronizando a experiência do cliente. Todas elas adotam uma sólida orientação ao cliente, mas cada uma 

tem identidade e características próprias que as tornam próximas das realidades e perfis dos seus mercados. 

Com isso, são criados vínculos reais e emocionais que fortalecem a  relação da empresa com os clientes e 

a posição da nossa marca frente aos concorrentes.Lançada em 2003, a Vivo é a marca líder no mercado de 

operações móveis no Brasil. Seu papel é estimular diálogos, aproximar pessoas e ampliar possibilidades para 

as pessoas estarem sempre conectadas."Fazemos isso porque acreditamos que conectados vivemos melhor. 

Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre perto de quem gostamos e temos fácil acesso ao 

conhecimento e entretenimento, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Essa é nossa causa, 

que nos motiva a oferecer diferentes soluções de conexão com qualidade para que nossos clientes estejam 

sempre conectados, seja pelo telefone fixo, celular, internet ou televisão". Missão e Valores -A missão da 

marca Vivo estabelece de maneira clara aquilo que ela busca realizar todos os dias em benefício dos clientes 

e da sociedade: Ampliar as possibilidades de conexões entre as pessoas para que possam viver de forma 

mais humana, segura, inteligente e divertida, em todos os seus papéis. E, para cumprir essa missão, tem 

como pilares os valores que resumem sua forma de pensar e orientar comportamentos e atitudes em todos 

os momentos e situações: •    Inovação – A inovação vai além dos nossos produtos e serviços. Ela está em 

tudo o que fazemos, na forma com que nos relacionamos e na nossa visão de negócios. Ela nos inspira a 

explorar o potencial que a conexão tem de melhorar a vida das pessoas ao transformar limites em 

oportunidades. •    Simplicidade – Ser objetivo, direto e pragmático. Ser simples é uma atitude de respeito 

com nossos clientes. Com simplicidade seremos mais eficientes e teremos condições de oferecer serviços 

que facilitem o dia a dia, proporcionando experiências marcantes em um mundo dinâmico. •    Proximidade 

– Ser próximo é abrir as portas para o diálogo e estar acessível para interações sinceras e frequentes. Com 

proximidade, teremos condições de criar cumplicidade e estabelecer conexões profundas e duradouras com 

nossos clientes. •    Entusiasmo – Com entusiasmo tudo fica mais fácil. Acreditamos em nós, nos outros e 

no poder que temos para promover uma vida melhor. O entusiasmo nos torna mais criativos, realizadores e 

nos motiva a proporcionar experiências únicas a nossos clientes. Com entusiasmo criamos melhores 

condições para alcançar nossos objetivos. •    Confiança – Confiança é a condição para uma vida melhor e 

a base para construir relações sustentáveis. A confiança em nossa marca será resultado da entrega efetiva 

da qualidade dos nossos serviços, do respeito nos nossos relacionamentos e da consciência dos impactos 

da nossa atividade. 
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4. O DESEMPENHO 

A atual realidade do mundo globalizado alterou a atuação da economia e forçou as 

organizações a procurarem outras formas de avaliar o desempenho tanto no nível individual 

quanto no coletivo, buscando assim outros métodos de avaliação do desempenho que se 

caracterizam por uma colocação nova do assunto: auto avaliação e auto direção das pessoas, 

maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal; 

foco no futuro e na melhoria contínua do desempenho, fazendo a todos acreditarem que a 

excelência no desempenho traz benefícios não só a empresa, mas, sobretudo e também às 

pessoas envolvidas e a comunidade.As relações interpessoais e o espírito de equipe estão 

sendo melhor observadas, fazendo a avaliação do desempenho adquirir um sentido mais 

amplo e abrangente, envolvendo novos aspectos como as competências pessoais, 

tecnológicas, metodológicas e sociais.  

 

Entrevista de avaliação do desempenho 

Dooner e Marqus (aput CHIAVENATO, 2010) escreve que os propósitos da 

entrevista de avaliação de desempenho são:  

dar ao subordinado a oportunidade de aprender e conhecer o gestor espera 

dele em termos qualitativos, quantitativos e metodologia de trabalho, tendo 

condições de melhorar seu trabalho através de comunicação clara e 

inequívoca de seu padrão de desempenho; dar ao subordinado uma idéia 

clara de como está desempenhando seu trabalho, apontando seus pontos 

fortes e pontos fracos, e comparando-os como os padrões de desempenho 

esperados; construir relações pessoais mais fortes entre gestor e 

subordinado, nas quais ambos tenham condições de discutir francamente 

sobre providências e planos para melhor desenvolver e utilizar as aptidões 

do subordinado, como esta sendo desenvolvido e como poderá ser 

melhorado seu trabalho; eliminar ou reduzir dissonâncias, ansiedades, 

tensões e incertezas que surgem quando os indivíduos não recebem 

aconselhamento planejado e orientado. 

Desta maneira entendemos que a entrevista de avaliação do desempenho é utilizada 

para a comunicação dos resultados da avaliação, transmitindo um feedback ao maior 

interessado, o subordinado. É ponto fundamental em todos os sistemas de avaliação do 

desempenho transmitir ao subordinado conhecimento das informações relevantes e 

significativas resultantes da avaliação do seu desempenho, a fim de que os objetivos possam 

ser plenamente alcançados, de modo que o mesmo perceba que tem contribuído para o 

crescimento da empresa e possa transmitir mais segurança e confiança aos clientes finais. 
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Análise da avaliação do desempenho na Telefônica/Vivo  

A empresa Telefônica adota hoje um modelo consistente, alinhado com o negócio, 

que permite que todos os colaboradores sejam avaliados com os mesmos critérios e da 

mesma forma em todos os países. O objetivo é o de conhecer como está agindo em relação 

aos seus colaboradores, e a partir daí, de forma consciente, ajustar os comportamentos para 

que possa ser a melhor empresa de comunicações do mundo digital até 2020. O modelo 

bravo+ impactará em todos os processos da empresa, através dos seus processos, para que 

seja cada dia mais ágil, global, digital, cliente e líder. Além disso, os comportamentos terão 

impacto direto nas ações de desenvolvimento de todos os colaboradores e de performance 

para os executivos.O período de realização da avaliação é de 1º de outubro a 30 de dezembro, 

onde todos os colaboradores que tenham no mínimo três meses de empresa. São selecionados 

três itens denominados fortalezas que são os pontos fortes e oportunidades de melhoria que 

são os pontos a desenvolver entre os 20 itens denominados como inventários de fortalezas e 

oportunidades.O objetivo não é discutir o plano de carreira com foco em cargos ou 

promoção, mas sim de forma mais ampla, estimular uma reflexão sobre as expectativas 

futuras do colaborador na organização e discutirem juntos caminhos para apoiá-lo nesta 

jornada de desenvolvimento.Após a finalização de ambas as partes do questionário o gestor 

agenda a reunião de feedback, onde o gestor e colaborador conversam de forma clara e aberta 

sobre os principais temas levantados na avaliação e é elaborado um plano de ação para o 

desenvolvimento do colaborador. É importante lembrar que, apesar do gestor ter que expor 

seus argumentos, ele inicia por comportamentos positivos e que deseja reforçar e em seguida 

para os comportamentos que precisam ser melhorados.Ao final, juntam-se as ideias e 

opiniões que devem ser estabelecidas sobre os comportamentos abordados como positivos 

ou de melhoria a serem mudados, melhorados, mantidos e reforçados. Após isso, é elaborado 

o plano de desenvolvimento com três conceitos e o Feedback do gestor para o colaborador. 

Os conceitos do plano de desenvolvimentos são: quais ações você irá fazer para desenvolver 

ainda mais os comportamentos do Bravo+, qual a sua expectativa de carreira na empresa e 

o que você está fazendo para alcançá-la?A escala de avaliação utilizada é formada por três 

conceitos no Bravo+ onde se classifica da seguinte maneira quando excede a expectativa o 

colaborador apresenta comportamento consistente que o diferencia pela forma e/ou 

frequência, tornando-se uma referência para os demais; outra forma é quando atende a 

expectativa que apresenta comportamento consistente na forma e na frequência sem esforços 

ou metas para ser atingidas ou a menor que é abaixo da expectativa que apresenta 
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comportamento não consistente na forma e/ou frequência que dessa forma o colaborador não 

se destaca ou se compromete com as atividades. 

 

Inventário de fortalezas e oportunidades 

Da relação dos 20 comportamentos avaliados, selecione três fortalezas e três oportunidades de 

melhoria: 

1.1 Interessa-se pelas necessidades de nossos clientes e pela experiência que eles têm com nossos produtos 

e serviços. 

1.2 Comporta-se como embaixador de nossos produtos e serviços, independentemente de seu cargo dentro 

da empresa. 

1.3 Centra sua energia em criar a melhor experiência de cliente e não emprega seu tempo em conflitos 

desnecessários ou em defender apenas seus próprios interesses. 

1.4 É consciente de que seu trabalho sempre tem impacto no cliente e se dedica em trabalhar para ele. 

2.1 Colabora com outras regiões e áreas funcionais para conseguir que as coisas sejam feitas. 

2.2 Tem disposição para adotar processos e ferramentas em comum. 

2.3 Busca de forma ativa oportunidades em seu trabalho diário para aproveitar o beneficio de nossa escala. 

2.4 Situa os objetivos globais da Telefónica acima de seus objetivos individuais ou de sua área. 

3.1 Está aberto a novas formas de fazer as coisas e experimenta as últimas tendências do mundo digital. 

3.2 Utiliza produtos digitais para melhorar a comunicação e a eficiência em seu trabalho. 

3.3 Considera que ter uma ampla rede social aporta valor a seu trabalho diário 

3.4 Cria o espaço adequado para permitir que surjam novas ideias e atividades. 

4.1 Toma decisões, mesmo sem ainda ter toda a informação necessária, e assume a responsabilidade sobre 

elas. 

4.2 Distingue entre o que se deve fazer bem agora e o que se pode melhorar tarde. 

4.3 Atreve-se a tomar riscos inteligentes e aprende com seus erros. 

4.4 Questiona de forma construtiva antes de decidir e se compromete com a decisão uma vez que ela tenha 

sido tomada. 

5.1 Inspira outros a buscar a excelência no caminho de ser mais: centrados no Cliente, Globais, Digitais e 

Ágeis. 

5.2 Desafia-se para chegar mais longe. 

5.3 Comporta-se de forma ética e toma decisões consistentes com nossos valores e princípios de atuação. 

5.4 Transmite paixão e energia positiva aos demais. 

 

Formulário extraído da intranet da Telefônica  
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Entende-se que a avaliação de desempenho é um importante processo de 

desenvolvimento e crescimento profissional. Através da avaliação de desempenho é possível 

mapear as competências, comportamento e indicadores de acordo a necessidade 

organizacional e assim é possível alinhar as estratégias visando o crescimento. A avaliação 

de desempenho para o funcionário é a forma que se tem para demonstrar suas habilidades e 

competências o que, a seu ver nem sempre é fidedigno. É evidente que as organizações 

precisar direcionar mais atenção para esse método e motivar o profissional de alguma forma, 

pois funcionário satisfeito pode significar o sucesso da organização. Sendo assim, para 

garantir e ampliar sua satisfação, as empresas utilizam questões associadas à gestão de 

benefícios para atrair e manter seus colaboradores dentro da organização. 

 

5. DEFININDO BENEFÍCIOS 

Segundo Chiavenato (2010) “Um dos custos de maior relevância e importância para 

as organizações industriais e principalmente para as organizações de serviços é representado 

pela remuneração direta ou indireta dos seus empregados, em todos os níveis hierárquicos. 

A remuneração direta isto é, o salário dentro dessa abordagem, é proporcional ao cargo 

ocupado, enquanto a remuneração indireta isto é, os serviços e benefícios sociais é comum 

para todos os empregados, independentemente do cargo ocupado. “ 

A escolha em trabalhar numa determinada empresa vai além do cargo e do salário e 

outros fatores podem atrair pessoas a participarem de uma organização, entre eles os serviços 

e benefícios sociais de que poderão usufruir. São benefícios que procuram trazer vantagens 

tanto à organização, ao empregado, de a comunidade. 

Os benefícios sociais são facilidades, conveniências ou vantagens que um 

colaborador recebe da empresa, no sentido de causar estímulos para que estes se sintam mais 

motivados. Podendo ser financiados parcialmente ou totalmente pela empresa. 

Dois fatores constituem a remuneração total de um empregado: a remuneração 

monetária, que inclui salário base, comissões, gratificações e todas as demais verbas 

recebidas em dinheiro; e o pacote de benefícios, que é convertido em valores de acordo com 

sua equivalência. 
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Os critérios para o planejamento de benefícios são definidos pela organização devida 

a necessidade de planos de benefícios no sentido de recrutar e de reter empregados 

competentes. Existem princípios que servem como critérios para o desenho de plano de 

benefícios. 

Os custeios dos benefícios devem ser compartilhados entre a empresa e os 

empregados beneficiados, pois alguns benefícios são totalmente pagos pela empresa, outros 

rateados em entre empresa e empregado e outros pagos integralmente pelos funcionários. 

Esta política varia de empresa para empresa e a participação do empregado, mesmo que 

mínima, no custeio de alguns benefícios é importante para que os tornem interessantes, pois 

o que uma empresa oferece gratuitamente aos empregados pode parecer aos olhos destes 

como algo legalmente obrigatório ou de má qualidade. 

As vantagens que a política de serviços e benefícios proporciona à organização são 

de elevar a moral dos empregados, reduzir a rotatividade e o absenteísmo, elevar a lealdade 

do empregado para com a empresa, aumentar o bem estar do empregado, facilitar o 

recrutamento e a retenção do pessoal, aumentar a produtividade e diminuir o custo unitário 

de trabalho, demonstrar as diretrizes e os propósitos da empresa para com os empregados, 

reduzir distúrbios e queixas e promover relações públicas com a comunidade. 

Quanto aos empregados evidencia-se que oferece conveniências não avaliáveis em 

dinheiro, oferece assistência disponível na solução de problemas profissionais, aumenta a 

satisfação no trabalho, contribui para o desenvolvimento pessoal e bem estar individual, 

oferece meios de melhor relacionamento social entre os empregados e assim reduzir 

sentimentos de insegurança, oferece oportunidades adicionais de assegurar status social 

oferece compensação estratégica melhorando as relações com a empresa e reduz as causas 

de insatisfação. 

  

6. TIPOS DE BENEFÍCIOS 

Alguns benefícios são impostos as empresas por força de exigências sindicais através 

de Convenções ou Acordos Coletivos, outros pela visão estratégica das empresas no intuito 

de ganhar a concorrência pela atração ou manutenção dos melhores recursos humanos.  
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Ressaltamos que os planos de benefícios geralmente são desenhados e planejados 

para auxiliar o colaborador em três áreas de sua via e também podem ser classificados de 

acordo com sua exigência, sua natureza e seus objetivos. 

 

1. No exercício do cargo (como gratificações, seguro de vida, prêmios de produção etc.); 

 

2. Fora do cargo, mas dentro da organização (lazer, refeitório, cantina, transporte etc.); 

 

3. Fora da empresa, ou seja, na comunidade (recreação, atividades comunitárias etc.). 

 

Os benefícios podem ser legais ou espontâneos conforme sua exigibilidade: 

a) Benefícios legais: são os benefícios exigidos pela legislação trabalhista ou 

previdenciária, ou ainda, por convenção coletiva entre sindicatos, tais como: 13° salário, 

férias, aposentadoria, horas extras, auxílio doença, salário família, salário maternidade, 

etc. Sendo alguns pagos pela empresa, e outros são pagos pelos órgãos previdenciários. 

b) Benefícios espontâneos: são os benefícios concedidos por liberdade das organizações 

já que não são exigidos por lei, nem por negociação coletiva, como exemplo 

gratificações, refeições, seguro de vida em grupo, empréstimos, assistência médico-

hospitalar, complementação de aposentadoria, etc. 

 

Algumas organizações estão mudando para outras formas mais atraentes de 

concessão de benefícios que são definidos como benefícios flexíveis. 

A forma flexível se adequada às conveniências pessoais de cada empregado, e atende 

muito mais ao conceito de remuneração estratégica, pois elas enxergam as diferentes 

necessidades individuais das pessoas. O motivo para a flexibilização dos benefícios é 

melhoria da qualidade e redução do custo dos benefícios, novo relacionamento entre empresa 

e empregado, alinhamento dos benefícios às estratégias de RH, suporte às mudanças 

culturais e maximização do valor percebido dos benefícios. 

Chiavenato (2010) descreve quatro alternativas para a flexibilidade dos planos de 

benefícios: 
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Benefícios-padrão mais benefícios flexíveis: os benefícios-padrão são os tradicionais 

pacotes de benefícios oferecidos à totalidade dos empregados. Há empresas que mantém o 

esquema padronizado e oferecem alguns benefícios flexíveis, que cada funcionário utiliza 

na medida de suas necessidades específicas. É a solução encontrada pela maioria das 

empresas. 

Benefícios modulares: algumas empresas oferecem um leque de opções diversas em 

termos de termos de planos de saúde e previdência privada dentro de determinado valor-

limite. Permitem que o executivo escolha benefício que queira dentro do limite fixado ou 

que complete o capital, se optar, por algum que ultrapasse o valor. 

Livre escolha: a empresa concede um valor de benefícios para cada funcionário, que 

o utiliza à vontade. É um programa de benefícios flexíveis em que cada funcionário tem a 

liberdade de escolher aquilo que lhe interessa dentro da verba mensal determinada. 

Cash livre: a empresa define e concede uma verba-limite, mensal ou anual, para o 

pagamento de benefícios a cada funcionário. Este passa a administrá-la no decorrer do 

período. 

 

Natureza e objetivos dos benefícios 

Os benefícios podem ser classificados em monetários e não monetários conforme sua 

natureza: 

Benefícios monetários: são os benefícios concedidos em dinheiro, geralmente 

através de folha de pagamento e gerando encargos sociais deles decorrentes, tais como: 13° 

Salário, férias gratificações, aposentadoria, complemento de aposentadoria, empréstimos, 

etc. 

Décimo Terceiro Salário: A empresa disponibiliza aos funcionários o adiantamento 

da primeira parcela no mês de abril ou de acordo com sindicato e a segunda parcela no dia 

10 de dezembro com os descontos previstos. No caso de trabalhador que não tenha 

completado um ano de serviço o 13º salário é proporcional, ou caso, se um trabalhador 

apresentar mais de 15 faltas não justificadas num mês, esse mês não é contabilizado como 

trabalhado. 
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Férias: A empresa disponibiliza que o colaborador escolha a data como também o 

período de 20 ou 30 dias e o recebimento antecipado da remuneração, acrescida de 1/3 (um 

terço). Neste período o colaborador recebe normalmente o vale refeição/alimentação e o vale 

transporte. 

Previdência Social – INSS: Todo profissional contribui mensalmente com a 

Previdência Social. Esta contribuição é descontada em folha de pagamento e varia de acordo 

com sua faixa de remuneração. 

Previdência Privada: O Plano Visão é um plano de previdência privada que permite 

a flexibilização no valor da contribuição. Ele é formado pela poupança individual do 

profissional para a aposentadoria, com uma contribuição da empresa igual à do empregado. 

Entre outras vantagens, o plano oferece a opção por perfis de investimentos (multiportfólio) 

definidos pela entidade (Conservador, Moderado ou Agressivo). Os participantes podem 

reavaliar sua opção de perfil de investimento duas vezes ao ano (julho e dezembro). 

Seguro de vida: A Telefônica SP subsidia 50% do custo do seguro de vida. Os 

beneficiários têm direito a receber um múltiplo salarial de 30 vezes (no caso de morte 

natural) e 60 vezes (morte acidental). No caso de falecimento do cônjuge, o empregado 

recebe 15 vezes seu salário; na perda de um filho, três vezes o salário. 

Benefícios não monetários: são os benefícios oferecidos na forma de serviços, ou 

vantagens, ou facilidades para os usuários, dentre eles, relatórios, assistência médico-

hospitalar e odontológica, clube ou grêmio, seguro de vida em grupo, entre outras. Quanto 

aos objetivos os planos podem ser classificados em relação aos seus objetivos assistenciais, 

recreativos e supletivos. 

Horário Flexível: A empresa disponibiliza um novo jeito de trabalhar, mais flexível 

e dinâmico, desenvolvemos um modelo que poderá ser utilizado para alternar a jornada de 

trabalho das equipes. Cabe aos gestores organizar os horários de sua equipe, 

compatibilizando com as atividades e demandas da área.  Entrada - Início de jornada com 

horários intercalados entre 7h e 11h. Intervalo de almoço - Descanso de 1 hora, com horários 

intercalados. Saída - Término de jornada com horários intercalados entre 16h e 20h. O 

colaborador deverá cumprir a jornada diária de 8 horas mais 1h de almoço. Para aqueles 

colaboradores que acessam sistemas de gestão de horas, as horas extras e banco de horas 

serão processados a partir da 8ª hora trabalhada no dia, a partir da hora de entrada. Converse 

com o seu gestor para entender a viabilidade de implantar o horário flexível na sua área. 
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Celular funcional: Concessão de celulares será estendida a todos os colaboradores. 

Você pode escolher um novo aparelho celular, dentro do portfólio e de acordo com a política 

de concessão de celulares para colaboradores. Com a linha funcional poderá fazer ligações 

ilimitadas de Vivo para Vivo, terá uma franquia de minutos subsidiados para ligações locais 

para fixo e celulares de outras operadoras, ligações longa distância ilimitadas utilizando 

código de operadora 15, acesso gratuito e ilimitado a pacote de dados e utilização dos 

serviços de valor agregado Vivo. 

Planos assistenciais: benefícios que procuram prover o empregado e sua família de 

certas condições de segurança ou emergências. Entre eles estão a assistência médico-

hospitalar, a assistência odontológica, a assistência financeira através de empréstimos, o 

serviço social, a complementação de aposentadoria, a complementação de salários nos 

afastamentos prolongados por doença, o seguro de vida em grupo e o seguro de acidentes 

pessoais. Seguro de vida em grupo. 

Planos recreativos: são serviços e benefícios com a finalidade de garantir ao 

empregado condições de repouso, diversão, recreação, higiene mental ou lazer construtivo. 

Muitas vezes estendidos à família do empregado.  Alguns deles são o grêmio ou clube, as 

áreas de lazer nos intervalos de trabalho, a música ambiente, as atividades esportivas e os 

passeios e excursões programadas. 

Planos supletivos: são serviços e benefícios com finalidade de garantir ao 

empregado certas facilidades, conveniências e utilidades, que lhe darão mais qualidade de 

vida. Isto inclui transporte ou condução do pessoal; restaurante no local de trabalho; 

estacionamento privativo dos empregados; horário móvel de trabalho; e cooperativa de 

gêneros alimentícios. 

 

Benefícios da organização – Telefônica 

Além dos benefícios exigidos por força de lei, a empresa Telefônica/Vivo oferece a 

seus colaboradores um pacote de benefícios fixos, sendo uns espontâneos, outros por força 

da Convenção Coletiva da categoria. 

Salientamos que todos os benefícios apresentados foram pesquisados com 

funcionários da própria empresa Telefônica. 
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Vale Refeição: 

O benefício de alimentação oferecido é flexível, sendo composto por vale 

alimentação e vale Refeição, o valor é de acordo com a regional onde está lotado e o valor 

pode ser dividido entre os cartões. A participação no custo do benefício é de apenas R$ 1,00 

(mensal). O valor é revisto anualmente, na negociação do Acordo Coletivo, em setembro.  

Nos casos de afastamentos serão concedidos 30% do valor do beneficio, conforme 

descrição abaixo: 

 Auxílio-doença por 2 (dois) meses; 

 Acidente do trabalho 23 (vinte e três) meses; 

 Período integral da licença maternidade. 

 

 Plano de Saúde e Odontológico: 

O PLAMTEL é o plano de assistência à saúde que a Empresa oferece a seus 

funcionários e respectivos dependentes. O custo do plano é compartilhado entre a empresa 

e o empregado, a contribuição mensal de 1% do salário nominal, por grupo familiar, garante 

assistência médica e hospitalar em todas as especialidades, apoio diagnóstico e terapêutico, 

assistência odontológica e domiciliar. Os serviços não credenciados são reembolsados de 

acordo com as coberturas previstas no regulamento. 

 

Associação de Benefícios: 

A Associação Beneficente dos Empregados em Telecomunicações (ABET) gera e 

administra benefícios. Redes de descontos, facilidades para aquisição de medicamentos, 

programas de assistência e promoção à saúde e programas ligados à educação e capacitação 

são alguns dos principais benefícios. Profissionais da Telefônica, aposentados, ex-

empregados, cooperados, autônomos ou dirigentes de empresas de telecomunicações podem 

se associar. Os benefícios são válidos também para os familiares. 

 

Auxilio creche: 

É um benefício destinado a reembolsar parcialmente despesas de empregadas (mães) 

para manter matriculados em instituição especializada, filhos legítimos ou adotivos, com 
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idade até seis anos. O Benefício não é suspenso, sua manutenção é condicionada a 

comprovação do pagamento à instituição especializada. 

 

Auxilio babá: 

Para os colaboradores com filhos até 3 (três) anos, a Telefônica reembolsa o valor 

descrito abaixo por Regional, para custear despesas com babás. O colaborador participa com 

uma coparticipação de 3% do valor do beneficio. 

 

Auxílio Creche Especial: 

Para colaboradores com filhos portadores de necessidades especiais, serão custeadas 

despesas com o pagamento de mensalidades escolares, em instituições especializadas e 

regulamentadas, reembolsadas parcialmente pela Empresa, em folha de pagamento. Para este 

beneficio não há limite de idade. O valor do beneficio pode chegar até R$ 774,56, 

independente da Regional em que o colaborador esteja lotado. Vale lembrar que, para 

solicitar tal beneficio, é necessário enviar junto ao formulário do auxilio creche, o laudo 

médico atestando a necessidade especial do dependente beneficiado, para validação da área 

da saúde. 

 

Observações Importantes: Nas situações onde os cônjuges são colaboradores da 

Telefônica o benefício não é concedido de forma cumulativa. A opção de quem receberá o 

benefício é feita pelo casal. A solicitação deve ser feita até dia 10 de cada mês. O 

recadastramento do benefício é feito anualmente em janeiro. 

 

Previdência Complementar:  

O Plano Visão é um plano de previdência privada que permite a flexibilização no 

valor da contribuição. Ele é formado pela poupança individual do profissional para a 

aposentadoria, com uma contribuição da empresa igual à do empregado. Entre outras 

vantagens, o plano oferece a opção por perfis de investimentos definidos pela entidade como 

o de conservador, moderado ou agressivo. 
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 Seguro de vida: 

O Plano de seguro de vida oferecido garante aos funcionários a cobertura paga sob a 

forma de indenização em caso de morte natural ou acidental, invalidez total ou parcial, por 

acidente do titular e cônjuge ou invalidez por doença. (aplicável só para o empregado) e 

garante ainda: 

Assistência funeral gratuita para empregado, cônjuge e filhos; 

Cesta básica: em caso de morte do empregado, a família receberá mensalmente o 

valor que está previsto no contrato por de 12 meses. 

Auxílio Educação: em caso de morte do empregado e que tenha dependentes menores 

de 18 anos, será pago à família um auxílio educação o valor está previsto no contrato para 

cada dependente menor de 18 anos, durante 12 meses, via crédito em conta corrente.  

 

Telesp Club: 

Oferece convênios para a aquisição de produtos e serviços, atividades de cultura, 

esportes e lazer. É possível obter descontos e condições especiais em academias, clubes, 

instituições de ensino, hotéis, parques, centros de estética e outras empresas associadas. 

Descontos em serviços - Empregados do Grupo Telefônica podem contratar serviços e 

adquirir produtos oferecidos pelas empresas da organização, com até 50% de desconto. 

 

Bolsa auxilio educação: 

Os profissionais são incentivados a concluir a formação profissional de nível superior 

ou técnico e podem concorrer à Bolsa-Auxílio Educação de até 60% do valor das 

mensalidades, com limite de R$ 250,00 por mês. Para participar o funcionário deve ter no 

mínimo um ano como profissional efetivo e estar matriculado em instituição de ensino 

particular reconhecida pelo MEC. Os critérios para obter a bolsa levam em conta: menor 

salário, tempo de Empresa e notas de desempenho com base na meritocracia. O reembolso 

é feito mediante apresentação do comprovante da mensalidade paga, sem encargos. 
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Gestão de Desempenho (PL): 

É um programa simples que tem como objetivo aprimorar a integração dos 

colaboradores com a empresa através do atingimento de metas, possibilitando que o mesmo 

receba o valor dividido em duas parcelas no ano, o valor de até dois salários e meio, como 

forma de gratificação pelas conquistas das metas do seu setor, através de reuniões de 

feedback que acontecem durante todo o ano e tornam possível avaliar os pontos fortes e 

opções de desenvolvimento dos profissionais. O desempenho final determina uma 

remuneração variável. 

 

Conhecer e Reconhecer: 

Este programa foi criado para valorizar profissionais e equipes que fazem a diferença 

com iniciativas inovadoras e práticas de qualidade que contribuem para a concretização dos 

objetivos da empresa. Os critérios de seleção e premiação do Programa são únicos e 

independentes de área ou cargo. 

 

Coopertel: 

Cooperativa de economia e crédito oferece educação cooperativista e financeira. Para 

obter crédito rápido e coberturas de emergência, é preciso ser associado e contribuir, através 

do desconto de um valor fixo mensal em folha de pagamento. Os profissionais da Telefônica 

têm prioridade para participar de leilões internos de computadores, carros usados e outros 

produtos do patrimônio da empresa, que tem renovação constante. O sistema funciona 

através de um site na internet, que estão disponíveis fotos e informações de vistoria sobre os 

lotes de produtos. 

 

Telefonia móvel: 

Oferece aos funcionários próprios telefona móvel. O funcionário pode optar por um 

aparelho próprio ou empréstimo. São disponibilizados cem minutos adicionais para uso aos 

finais de semana e de segunda a sexta- feira o uso da telefonia é livre e sem custos.  
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7. ATUALIDADES 

De acordo com pesquisas realizadas com 2,5 mil profissionais em toda a América 

Latina revela que a grande maioria dos trabalhadores é unânime em valorizar os benefícios 

recebidos. Segundo o levantamento, feito pela empresa de recrutamento Page Personnel, 

79,1% acham a distribuição de lucros o mais importante. Na sequência, vem o plano de 

cargos e salários (60,2%), bolsa de estudo (38,2%) e previdência privada (37,5%). O estudo 

também procurou saber quais benefícios esses profissionais já possuem. Mais da metade 

deles (54,2%) têm participação nos lucros e 37,5% possuem previdência privada. Os que 

recebem algum subsídio para cursos ou bolsas de estudo representam 25,2% e o 14º salário 

está presente na cesta de vantagens de 11,2% dos entrevistados.Em uma multinacional da 

construção civil, o gerente afirma que o que atrai e segura os funcionários são: plano de 

saúde, plano odontológico, a remuneração variável de venda e cesta básica entregue na casa 

do colaborador. A empresa também oferece kit escolar, distribuição de lucros duas vezes por 

ano.Em outra empresa, em Curitiba, o mais novo item da cesta de benefícios foi idéia de um 

dos funcionários e surgiu quando a empresa passou a ter dificuldades pra contratar mão-de-

obra de qualidade. Quem indica um nome para vagas em aberto ganha uma folga de fim de 

semana e o direito de levar até quatro pessoas para jantar, com toda a despesa paga.Algumas 

mordomias, somadas a iniciativas simples, também são capazes de atrair os melhores 

talentos. Em uma agência de comunicação, o funcionário decide quando é a hora do 

intervalo. O descanso pode ser no jardim, jogando futebol ou pebolim. Mas como a maioria 

é da geração Y, prefere jogar vídeo-game. 

 

Conclusão 

Os benefícios geram satisfação, tranquilidade do empregado e seus familiares e dessa 

forma melhoram a produtividade, criatividade e até mesmo a saúde desse 

profissional.Percebemos que existem vários tipos de benefícios e as organizações buscam 

achar um que se enquadre no perfil do profissional contratado, visto que todo benefício é 

bem aceito desde que apresente melhoria e satisfação aos funcionários. 
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8. CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRA 

Carreira é algo difícil de definir, pois existem várias definições para o termo. Dessa 

forma após diversos estudos entendemos que seja um caminho a ser trilhado por um 

determinado profissional independente da área de atuação.  

Segundo London e Stumph (1982), define que: 

“Carreira são sequencias de posições ocupadas e de trabalhos realizados 

durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma serie de estágios e a 

ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações 

individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da 

perspectiva do individuo, engloba o entendimento e a avaliação de sua 

experiência profissional, enquanto, da perspectiva da organização, engloba 

politicas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 

organizacionais, compensação e movimento de pessoa. Estas perspectivas 

são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de constante ajuste, 

desenvolvimento e mudança.” 

 

Carreira é um termo utilizado de forma genérica e usual, agregando diversos 

significados. Definimos carreira para nos referirmos à mobilidade ocupacional; exemplo: 

carreira de negócio ou relacionada a uma determinada profissão. Dessa forma carreira passa 

a ideia de um caminho estruturado e organizado no tempo e espaço que pode ser seguido por 

alguém, de acordo com Dutra (apud MAANEN,1977).  

Dutra (2010), ainda define que “Carreira é uma sequência de atitudes e 

comportamentos, associada com experiências e atividades relacionadas ao trabalho, durante 

um período de vida de uma pessoa”. 

Não se trata de uma sequência linear de experiências e trabalhos mais sim, fases 

cheias de mudanças bruscas ou não, serie de estágios e transições conciliando dinâmicas das 

expectativas entre colaborador e empregador. 
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9. INSUMOS PARA O PLANEJAMENTO DE CARREIRAS 

Um modelo para planejamento de carreiras tem como principais objetivos: 

desenvolver nas pessoas um espírito crítico com relação a seu comportamento diante da 

carreira; oferecer uma estrutura entre realidade pessoal e profissional; e disponibilizar 

ferramentas que desenvolvam seus objetivos. 

Pontes (2011), determina que a responsabilidade pela definição de um plano de 

carreiras cabe a organização, no entanto, carreira é decisão do colaborador e somente a ele 

cabe a escolha por sua trajetória. 

Dutra (apud LONDON E STUMPH, 1982) sintetiza de forma genérica um 

planejamento de carreira e segundo o levantamento de ideias, define em três tarefas de 

responsabilidade do indivíduo: 

Auto avaliação: potenciais, qualidades e interesses no espaço organizacional. 

Estabelecimento de objetivos de carreira: identificar objetivos de carreira em um 

plano realista baseado na auto avaliação e na avaliação de oportunidades oferecidas pela 

empresa. 

Implementação de plano de carreira: obtenção de capacitação e acesso ás 

experiências profissionais necessárias para competir pelas oportunidades para atingir metas 

de carreira. 

O desenvolvimento da analise de administração de carreiras por parte da pessoa, 

descreve motivos desencadeadores deste processo, formas de elaboração de um 

planejamento de carreiras e os fatores que influenciam nas decisões individuais de cada 

carreira. 

A crescente consciência das pessoas em busca de suas próprias carreiras choca-se 

com o despreparo das organizações, o que claramente é exposto na forma autoritária de como 

as empresas pensam a questão da carreira, ou seja, pela inadequação de politicas e praticas 

pela falta de competências técnicas e gerenciais quanto na degradação entre pensar no 

desenvolvimento da organização e pensar no desenvolvimento de seus recursos humanos. 

Esta reflexão se faz necessária para analisarmos a administração de carreiras do lado da 

empresa e também do colaborador, procurando verificar que fatores influenciam as decisões 

sobre a escolha de pessoas e a distribuição de oportunidades. 
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A importância e o papel da empresa na administração de carreiras 

Na situação atual das organizações a carreira é vista como uma sucessão de 

acontecimentos inesperados tanto para a pessoa como para a empresa e por esse motivo, 

Dutra (apud GUTTERIDGE, 1986), a administração de carreiras caracteriza-se como um 

conjunto de instrumentos e técnicas que visam permitir contínua negociação entre a pessoa 

e a empresa. 

Dutra (apud LONDON E STUMPH, 1982) procura caracterizar o sistema na mesma 

linha adotada por Gutteridge, enfatizando, porém, as questões de planejamento e 

acompanhamento das necessidades da empresa. 

Os princípios do sistema de administração de carreiras garantem consistência, para 

ajustarem as necessidades das situações para mantê-los de forma integral. 

O papel da administração de carreiras baseia-se em três categorias para que haja sua 

estruturação: definição estratégica; definição do sistema de administração de carreiras; e 

definição da metodologia de concepção, implementação e atualização do sistema. 
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10. ESTRUTURA DE CARREIRA 

A estrutura de carreira é a definição de sucessão de posições, a valorização e os 

requisitos de acesso. 

Segundo Pontes (1988), um plano de sucessão é a extrapolação de uma situação 

presente para o futuro. “Verifica-se os possíveis substitutos para as vagas futuras. Deve-se 

indicar pelo menos dois prováveis candidatos ás futuras vagas. O estudo destes candidatos 

advém do inventário dos recursos humanos internos”. 

O desenho de carreira traduz a sequência lógica de cargos ou de posições, quando o 

sistema de diferenciação esta centrado no trabalho. 

As carreiras têm seus desenhos diferenciados de acordo com os aspectos 

influenciados por:  

 Valores organizacionais;  

 Estratégias negociais;  

 Gestão de pessoas;  

 Especificidade da categoria profissional;  

 Inserção da gestão de carreira no contexto de gestão de recursos humanos da 

empresa;  

 Momento histórico vivido pela empresa. 

 

Pontes (211), determina ainda que os desenhos assumem diversas formas, variando 

em função da influência dos aspectos descritos. Estas formas são combinações ou variações 

de três tipos básicos de desenhos: 

 Estruturas em linha; 

 Estruturas em rede; 

 Estruturas paralelas. 

 

Estrutura em linha 

 É a mais simples de se configurar e administrar. Ordena diversas posições em 

uma única direção, sem alternativas. Nesse caso, cada estágio de carreira corresponde a um 

processo específico de atribuições destinadas aa várias pessoas. 
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Sua característica principal é a de que a sequência de posições está atrelada a uma 

única direção, sendo mais simples de configurar e administrar todo o processo, mas não 

oferecendo às pessoas alternativas. 

A estrutura em linha é a mais encontrada nas empresas, pois é a mis simples de se 

configurar e administrar. 

 

Gerente de Sistemas 

 

 

 

 

Figura 1 - Exemplo de Estrutura em Linha (Dutra, 1996) 

 

 

Estrutura de rede 

Caracteriza-se por apresentar várias alternativas para cada posição da empresa, 

permitindo que o profissional estabeleça sua trajetória, ou seja, que possa optar pela trajetória 

conforme os critérios de acesso estabelecidos. Esse tipo de estrutura cria limitações 

importantes para esse tipo de carreira. 

As limitações para as pessoas são; trajetórias profissionais limitadas; e critérios e 

caminhos preestabelecidos pela empresa, restando pouca oportunidade de interferência pelo 

funcionário. 
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Já para a empresa estas limitações são: pouca mobilidade para reconfigurar as 

estruturas organizacionais; e dificuldade de organizar as necessidades da empresa com as 

expectativas das pessoas.  

 

Figura 2 - Exemplo de Estrutura em Rede (Dutra, 1996) 

 

Estrutura paralela 

Pode ser definida como uma sequência de posições que uma pessoa pode assumir no 

interior de uma organização, orientada em duas direções, uma natureza profissional e outra 

já de natureza gerencial, sendo acesso aos maiores níveis de remuneração e de 

reconhecimento oferecidos pela empresa, garantindo em qualquer uma das direções 

escolhidas. 

Determina parâmetros para o desenvolvimento de todos os funcionários e estabelece 

canais de negociação de expectativas entre as pessoas e a empresa. Também se apresenta de 

várias formas, sendo a mais comum em Y, que tem uma base comum tanto para cargos 

técnicos como gerenciais. A outra forma é a estrutura paralela múltipla. 

É utilizada no mundo todo, pois permite à empresa incentivar tanto o 

aperfeiçoamento técnico como o gerencial, dependendo das vocações e aspirações 

individuais. 
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Figura 3 - Exemplo de Estrutura Paralela (DUTRA, 1996) 

 

Estrutura em Y 

 Posicionamento de duas estruturas em linha (uma técnica e outra gerencial) de 

forma paralela. 

 Os indivíduos movimentam-se horizontalmente, migrando do cargo técnico para 

o de gestão e vice-versa. 

 Pressupõe a mobilidade e a ascensão profissional; 

 Aumenta a estrutura organizacional, valoriza o trabalho do especialista e satisfaz 

as necessidades individuais de carreira do empregado; 

 Salários iguais aos níveis gerenciais e técnicos, onde, os níveis gerenciais podem 

receber gratificação por função. 
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Figura 4 - Exemplo de Estrutura em Y (DUTRA, 1996) 
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11. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – 

TELEFÔNICA/VIVO 

Segundo dados obtidos por um funcionário do Grupo Telefônica a maneira mais 

indicada de reter seus melhores empregados é proporcionar um trabalho desafiador, boas 

condições laborais e possibilidades de desenvolvimento profissional oferecendo a eles a 

formação necessária para seu trabalho e as competências associadas a ele. Além disso, a 

própria atividade profissional é uma fonte de formação contínua, por facilitar a exposição a 

novas experiências, metas e responsabilidades, possibilitando a cada empregado desenvolver 

habilidades e competências. 

Em 2009, o Grupo Telefônica investiu cerca de R$ 15,1 milhões em atividades de 

formação de seus empregados no Brasil. 

O Grupo Telefônica acredita que seu êxito futuro depende diretamente do talento e 

da capacidade de seus empregados e se preocupa em proporcionar um ambiente inclusivo, 

que ofereça oportunidades de crescimento e desenvolvimento a todos os seus profissionais, 

e também em promover iniciativas que desenvolvam talentos e competências. 

Para o Grupo, a gestão do talento implica colocar as pessoas mais talentosas nas áreas 

onde estão os principais desafios. Nesse contexto, a movimentação de profissionais ocorre 

por meio de rotação interna e externa. As promoções e o preenchimento de vagas em aberto 

com talentos internos são processos-chave para que os empregados alcancem uma visão mais 

global da companhia. 

A Telefônica SP possui programas de recrutamento interno, nos quais qualquer 

empregado com no mínimo 11 meses na mesma posição, ou seja, cargo, área e grade salarial 

e nos casos de estágio devem ter no mínimo 6 meses para se inscrever e concorrer a vagas 

em outras áreas e empresas do Grupo. 
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12. DIVULGAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE CARREIRA 

A Telefônica conta com o programa Novos Caminhos, titulo dado para o 

recrutamento interno que divulga semanalmente as vagas de todas as regionais e de todos os 

níveis disponíveis dentro da empresa toda semana no Conectados Intranet, e ficam 

disponíveis por três dias.  

As vagas são disponibilizadas após a análise do gestor da área lembrando que caso 

não identifique um talento interno dentro do perfil desejado poderá optar pela divulgação 

externa. 

O programa Novos Caminhos é destinado aos colaboradores efetivos e estagiários e 

os prestadores de serviços devem consultar as vagas disponibilizadas para o mercado e se 

cadastrar na Intranet. 

Os cargos estão acompanhados da terminologia Junior, Pleno ou Sênior (equivalente 

a I, II e III). As mudanças de carreira são possíveis e geralmente ocorrem considerando o 

primeiro cargo da carreira desejada. Ex. o colaborador de carreira em Loja (independente do 

titulo de cargo) desejando movimentação para carreira Administrativa será elegível para o 

cargo de Analista Jr (I), assim como os colaboradores de carreira Técnica ou Call Center. 

É importante ressaltar que é responsabilidade do candidato analisar o perfil da 

posição e a adequação ao seu momento de carreira, informar o seu gestor sobre sua 

participação em processos de recrutamento interno, participar de forma responsável das 

etapas do processo, com a devida atenção aos prazos e informações solicitadas; apresentar 

documentação solicitada quando necessário.  

 

PLANO DE CARREIRA – TELEFÔNICA/VIVO 

Pode ser efetuado pela auto avaliação, ou seja, o momento que cada pessoa olha para 

dentro de si, procurando identificar o que realmente gosta de fazer, como se identifica, o que 

o estimula e os objetivos de carreira. 

Após a análise identificamos que a empresa Telefônica/ Vivo opta pela carreira em 

rede, ou seja, o funcionário pode optar pela mudança de área, o que será analisado de acordo 

com a política interna e no caso de cargo elegível entrara como Jr. (I) e assim 

sucessivamente, dependendo da área a ser seguida. 
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Dessa forma iremos especificar o cargo escolhido e sua evolução dentro da 

organização. 

 

Cargo escolhido: vendedor 
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CONCLUSÃO 

Como vimos, a empresa Telefônica/ Vivo utiliza o modelo de carreira em rede. Isso 

se deve a uma tendência de mercado em empresas de grande porte a fim de proporcionar 

mais alternativas, condições de aprender e ampliar as competências de seus colaboradores, 

possibilitando assim que a imagem da organização se mantenha positiva, atraindo cada vez 

mais clientes. Algumas vezes, ao efetuar o recrutamento interno o RH se depara com o 

despreparo do profissional para algumas áreas o que acarreta a busca no mercado de 

trabalho.Dessa forma o nível de motivação oscila em função da perspectiva dentro da 

organização, e ao perceber que a organização tem interesse na ascensão do funcionário, isso 

o deixa mais seguro em relação às tarefas que deve realizar. Além disso, embora as sucessões 

em funções gerenciais sejam mais demoradas, as quais muitas vezesnão acontecem em 

virtude do despreparo dos colaboradores, os traumas que eles adquirem devidoàs 

dificuldades para redefinir a estrutura organizacional podem ser sanadas com base nos 

treinamentos que são oferecidos pela organização.  

Sendo assim, diante do que foi exposto e analisado anteriormente, é importante 

destacar que uma organização só consegue obter sucesso e manter sua imagem firme e segura 

perante a sociedade se mantiver uma estrutura e gestão interna focada em atender as 

necessidades dos seus colaboradores, visto que a satisfação deles será repassada através da 

excelência em atendimento e da atenção que será dada aos clientes, o que deixará claro a 

seriedade da organização e a qualidade dos serviços prestados. 
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CAPÍTULO 1: O MERCADO BANCÁRIO BRASILEIRO 

 

1.1– EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

O Sistema Financeiro Nacional se caracteriza por ser um conjunto de instituições 

financeiras que visam transferir recursos dos agentes econômicos (pessoas, empresas, 

governo) superavitários para deficitários. (FURLANI, 2013). Esse sistema pode ser 

segmentado pelo Mercado Monetário, Mercado de Capitais, Mercado de Crédito e Mercado 

Cambial. 

O Mercado Monetário se caracteriza pela negociação de papéis de curtos e 

curtíssimos prazos, onde o objetivo é atender as necessidades imediatas principalmente das 

instituições financeiras, garantindo, portanto a liquidez do ambiente econômico. 

O Mercado de Capitais compreende as operações financeiras de médio e longo prazo, 

no qual se caracteriza pela negociação de títulos e valores mobiliários entre os agentes 

denominados como investidores ou compradores e os agentes devedores. 

No Mercado de Crédito atuam basicamente as Instituições Financeiras, Não 

Financeiras e os Bancos Comerciais no processo de concessão e tomada de crédito. Neste 

mercado aparece o financiamento, entre outros, como forma de suprir as necessidades dos 

indivíduos e empresas.  

Já o Mercado Cambial surge a partir da necessidade das operações de compra e venda 

de moedas de um país pela moeda de outro. Surgem aqui as operadoras e corretoras de 

cambio, visando o auxilio aos agentes econômicos interessados na realização de transações 

econômicas internacionais. 

Entretanto, antes de avançar no tema e entender como esses mercados hoje são 

regulados e qual é sua estrutura, é importante voltar no tempo e entender como as atividades 

monetárias foram se transformando e se adaptando. Os primeiros relatos de atividades 

bancárias no país, de acordo com a Confederação Nacional Das Instituições Financeiras 

(CNF), começam com a vinda de Don João VI e a Família Real em 1808 e se estende até os 

dias atuais. 
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Do Século XIX á primeira Década do Século XX 

Em 1808, com a vinda da Realeza Portuguesa para o Brasil, Don João VI e a Família 

Real criam a primeira instituição financeira do país, o primeiro Banco do Brasil, já que o Rei 

de Portugal abriu os portos e propôs a realização de acordos comerciais entre a Europa e 

suas colônias. 

Todavia, o banco com poucos vinte anos de operação fechou as portas, pois em 1829, 

Dom João VI voltou pra Portugal e consigo levou grande parte do lastro metálico depositado, 

ocasionando um déficit irreparável para o banco, culminando em seu fechamento. 

 Em 1836 surgiu o primeiro banco comercial privado da história brasileira, o Banco 

do Ceará, que depois de apenas três anos, também encerrou suas atividades. Entre 1838 e 

1851 surgiram os Bancos Comerciais do Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pará e 

Pernambuco.  

Em 1863, surgem os dois primeiros bancos estrangeiros sediados em terras 

tupiniquins: o "London & Brazilian Bank" e o "The Brazilian and Portuguese Bank". 

Entre os anos de 1833 e 1906, mais quatro Banco do Brasil foram criados, seja pelo 

controle privado (O Banco do Brasil de 1851 foi sugestão do visconde de Mauá) ou pelas 

fusões bancárias (como ocorrido em 1853 e 1906). 

Do Século XX á primeira Década do Século XXI 

Apenas em 1920 veio a ocorrer outro fato marcante na historia: a criação da 

Inspetoria Geral dos Bancos, cujo objetivo era fiscalizar as instituições financeiras atuantes 

da época, bancos e casas bancárias (a atividade financeira não se resumia apenas ao Banco 

do Brasil). 

Em 1921, surge sob a responsabilidade do BB, a Câmara de Compensação de 

Cheques do Rio de Janeiro. Em 1932, é vez da criação da Câmara de Compensação de São 

Paulo. A primeira referencia ao cheque só veio a acontecer no país em 1845, quando o Banco 

Comercial da Bahia foi fundado, mas, mesmo assim, sob a denominação de cautela. 

(BACEN). 
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A Segunda Guerra Mundial ocasionou grandes mudanças ao mundo como um todo, 

e algumas dessas mudanças transformaram radicalmente a forma de se organizar a economia 

financeira global. Para definir os parâmetros que iriam reger a economia neste período pós 

guerra, ocorreu em julho de 1944 a Conferência de Bretton Woods onde cerca de 45 países 

aliados participaram do encontro. Como resultado, foram instituídos o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

(BIRD ou Banco Mundial).  

O FMI foi criado para defender o sistema monetário internacional, o que, na prática, 

significava ajudar governos a superar problemas em suas balanças de pagamento. O papel 

do Banco Mundial seria investir em programas que promovessem a reconstrução do pós-

guerra. (BBC BRASIL, 2001). 

Em 1945, surge no Brasil a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), que 

conforme CARVALHO, possuía um controle financeiro maior que a Inspetoria Geral dos 

Bancos. A SUMOC recebeu as funções imediatas de exercer o controle sobre o conturbado 

mercado financeiro e de combater a inflação que ameaçava o país, bem como preparar o 

cenário para a criação de um banco central. (BACEN). 

Contudo, em 1964 o SUMOC mudaria de nome e viraria o que conhecemos hoje 

como o Banco Central do Brasil. No mesmo ano, surge o Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e no ano seguinte, 1965, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(fundado em 1952) passa a se chamar como o conhecemos hoje, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Em 1966, nascem os Bancos de Investimentos no país que de acordo com o BACEN 

são as instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação 

societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento 

de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. 

Em 1970, surge a Caixa Econômica Federal e em 1976, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

Em 1979, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), passa a realizar a 

custódia e a liquidação financeira das operações envolvendo títulos públicos.  
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Com a chegada de 1988, uma nova Constituição Federal entra em vigor e esta passa 

a dar uma maior importância ao equilíbrio econômico. Nesse momento, o SFN entra em 

destaque e passa a crescer assim como a economia privada por meio da autorização da 

operação dos bancos múltiplos em território nacional.  

Segundo o BACEN, 

Bancos múltiplos de acordo com o BACEN são instituições financeiras 

privadas ou públicas que realizam as operações ativas, passivas e acessórias 

das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: 

comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito 

imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e 

investimento. (BACEN). 

 

Em 1994, entra em vigor o Plano Real com o intuito de estabilizar e criar reformas 

econômicas partindo do pressuposto de entre outros, combater a inflação.  

Segundo Nasser (2008),  

O sistema bancário brasileiro enfrentou grandes transformações com o 

lançamento do Plano Real, em julho de 1994. O novo ambiente de 

estabilização macroeconômica levou muitos bancos a deixarem de auferir 

os ganhos propiciados pelas transferências inflacionárias e trouxe 

instabilidade, exigindo a adoção de medidas que fortalecesse a indústria 

bancária, evitando que a insolvência das instituições afetasse todo o 

sistema, o que comprometeria a higidez do sistema. (NASSER, 2008) 

 

Temos como exemplo, em 1995, a criação do Programa de Estímulo à Reestruturação 

e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER). 

E em junho de 1996, é criado o Comitê da Política Monetária (COPOM), responsável 

por definir a taxa básica dos juros aplicados em território nacional (taxa SELIC). 

A Cédula De Credito Bancário é lançada em 1999, como um título de credito ágil 

que simplificava e padronizava a contratação de operações de crédito como empréstimos, 

financiamentos ou repasses.  
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Em 2002, no primeiro ano do Governo Lula, são criados: o novo Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB), o Sistema  de Transferências de Reservas (STR) e também a 

Transferência Eletrônica Disponível (TED). 

 

1.2 - ESTRUTURA DO SFN 

 

De Acordo com a FEBRABAN, o SFN é definido como um conjunto de órgãos que 

regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e do crédito 

na economia. O sistema pode ser subdividido em:  

 

Figura 1: Estrutura do SFN. FURLANI (2015). 

 

Portanto, o SFN é dividido em dois subsistemas: o Subsistema de Supervisão 

(Normativo) e o Subsistema Operativo. Ambos são representados a seguir: 
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Figura 2: Subsistema de Supervisão (Normativo). FURLANI (2015). 

 

Camargo (2009, p. 50) sinaliza, com muita propriedade, a constituição e 

responsabilidades do subsistema normativo.  

O subsistema normativo é constituído por órgãos normativos, responsáveis 

pelo estabelecimento de políticas e normas aplicáveis ao SFN, e por 

entidades supervisoras, que são responsáveis pela execução das políticas e 

normas estabelecidas pelos órgãos normativos, bem como pela fiscalização 

das instituições participantes do SFN. (Camargo, 2009, p. 50) 

 

CMN 

É o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Fazem parte de sua 

composição o Ministro da Fazenda (Presidente do Órgão), Ministro do Planejamento 

Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central. Possui como função principal o 

estabelecimento de diretrizes afim do bom funcionamento de SFN, formulando toda a 

política de moeda, câmbio e crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais 

do país. 

BACEN 

É a autoridade que supervisiona todas as outras, possuindo como característica o 

monopólio da emissão de moeda no país e ser o gestor da política monetária. Também é o 

Banco dos Bancos, o Banco do Governo e o principal assessor econômico do governo. 

CVM 
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Foi criada para fiscalizar, desenvolver e controlar o mercado de valores mobiliários 

no Brasil. Possui como atribuições principais incentivar a formação da poupança no mercado 

acionário, estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do 

mercado acionário, assegurar a honestidade nas operações de compra/venda de valores 

mobiliários, promover a expansão dos negócios do mercado acionário e proteger os 

investidores. 

 

Figura 3: Subsistema Operativo. FURLANI (2015). 

 

A FEBRABAN explana sobre como o Sistema Operativo é composto, sua função e 

como suas instituições atuam:  

Na composição do Sistema Operativo estão as instituições que atuam na 

intermediação financeira e tem como função operacionalizar a transferência 

de recursos entre fornecedores de fundos e os tomadores de recursos, a 

partir das regras, diretrizes e parâmetros definidos pelo subsistema 

normativo. 

A atuação das instituições que integram o subsistema operativo é 

caracterizada pela sua relação de subordinação à regulamentação 

estabelecida pelo CMN e pelo BACEN. As instituições podem sofrer 

penalidades caso não cumpram as normas editadas pelo CMN. As multas 

vão desde as pecuniárias até a própria suspensão da autorização de 

funcionamento dessas instituições e seus dirigentes. (FEBRABAN). 

Instituições Financeiras Bancárias 

São as instituições autorizadas a captar recursos junto ao publico recebendo depósito 

a vista. Possuem a capacidade de criar moeda escritural. Composto por: Caixas Econômicas, 

Bancos Comerciais/Bancos Comerciais Cooperativos, Cooperativas de Crédito e Banco 

Múltiplos (com Carteira Comercial).  
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Instituições Financeiras não Bancárias 

Não são autorizadas a receber depósito a vista. Sistema compreendido por: Bancos 

de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Bancos de Câmbio, Sociedades de 

Arredamento Mercantil (Leasing), Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos 

(Financeiras), Companhias hipotecárias, Agências de Fomento ou Desenvolvimento, 

Sociedades de Crédito ao Micro empreendedor e à Empresa de Pequeno Porte e Bancos 

Múltiplos (sem carteira comercial ou de Crédito Mobiliário). 

SBPE 

Principal forma de captação de recursos é pelas cadernetas de poupança e fundos 

provenientes do FGTS. Integrado pelos Bancos Múltiplos com Carteira de Crédito 

Imobiliário, pelas Caixas Econômicas, pelas Sociedades de Crédito Imobiliário e pelas 

Associações de Poupança e Empréstimo. 

Instituições Financeiras de Natureza Especial 

Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste 

do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco Regional do 

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) integram o conjunto dessas instituições estatais 

que são integralmente ou parcialmente pertencentes ao Estado. Fazem parte de ambos os 

sistemas: Normativo (Fiscalização e Regulação) e Operativo (Intermediação). 

Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários 

Sociedades Distribuidoras de Valores Mobiliários, Agentes Autônomos de 

Investimento, Sociedades Corretoras de Cambio e Sociedades Corretoras de Valores 

Mobiliários atuam como prestadoras de serviço a fim de viabilizar a transferência de recursos 

de maneira direta entre os agentes econômicos. 

Câmaras e Prestadores de Serviço de Registro, de Liquidação e de 

Compensação 

Bolsas de Valores, de Mercadorias e de Futuros; Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC); Entidades do Mercado de Balcão Organizado e Outras integram esse 
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sistema que auxilia o investidor na compra e venda no mercado de Valores Mobiliários no 

processo de negociação, pós-negociação e o pagamento em si. 

Administradores de Recursos de Terceiros 

Fundos Mútuos de Investimento; Clubes de Investimento; Administradoras de 

Consórcios; Planos Individuais de Aposentadoria e Pensão são as instituições responsáveis 

pelo gerenciamento do dinheiro de seus investidores. 

 

1.3 – FEBRABAN 

De acordo com o próprio site, a FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos - é a 

principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. A Federação foi fundada na 

cidade de São Paulo no ano de 1967.  

Caracteriza-se por ser uma associação sem fins lucrativos que tem o compromisso de 

fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. (FEBRABAN). 

O objetivo da Federação é representar seus associados em todas as esferas do governo 

– Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades representativas da sociedade, para 

o aperfeiçoamento do sistema normativo, a melhoria continuada dos serviços e a redução 

dos níveis de risco. Também busca concentrar esforços que favoreçam o crescente acesso da 

população aos produtos e serviços financeiros.  

Ainda segundo a própria Organização, o quadro associativo da entidade conta com 

119 bancos associados (conforme é possível verificar no “ANEXO A”), que representam 

93% do patrimônio líquido e 97% dos ativos totais do sistema bancário brasileiro. 

A FEBRABAN possui entre seus principais produtos e serviços oferecidos: 

 Elaboração de estudos e notas técnicas relativos aos projetos de lei no Congresso 

Nacional; 

 Posicionamento junto às mídias sobre temas de interesse dos associados e da 

sociedade; 
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 Representação dos bancos junto a autoridades e entidades nacionais e internacionais; 

 Coordenação de estudos, pesquisas e iniciativas que visem à melhoria da imagem do 

setor, do atendimento e das relações com os consumidores; 

 Implantação e gestão da auto-regulação dos bancos; 

 Negociação do contrato coletivo de trabalho do setor. 

A FEBRABAN também é responsável por vários projetos visando o Investimento 

Social e a proliferação da Diversidade, dentre os quais destacamos: 

 Projeto Cisternas – Projeto onde é realizada a construção de cisternas no semi-árido 

nordestino. A FEBRABAN já doou R$ 39.477 milhões ao projeto, desde 2003 –, 

29.629 famílias/141.533 pessoas foram beneficiadas. As cisternas (reservatórios, 

fechados e semi-enterrados) permitem a captação e o armazenamento da água da 

chuva a partir de seu escoamento do telhado das casas, feito por meio de calhas. As 

cisternas construídas têm capacidade para armazenar 16 mil litros de água, o 

suficiente para abastecer uma família por oito meses. 

 Jovem Aprendiz – Programa que visa dar oportunidades aos jovens que desejam 

ingressar no mercado de trabalho. 

 Todos pela Educação – Desde 2006, a FEBRABAN aderiu ao Compromisso Todos 

pela Educação – movimento de diversos setores da sociedade que tem por objetivo 

efetivar o direito a educação de qualidade para todos.  

 Bancos Diversos para um Brasil Diverso – publicação que revela o pioneirismo do 

setor bancário na valorização da diversidade no ambiente de trabalho. A publicação 

constitui mais uma das ações do Projeto FEBRABAN “Valorização da Diversidade” 

e tem como objetivo divulgar à sociedade os avanços e aprendizados do setor no trato 

da diversidade. O Estudo de 2010 trouxe informações relativas à Escolaridade, 

Gênero, Cor/raça, Idade, Pessoas com Deficiência e etc.  

 

A FEBRABAN também possui uma série de iniciativas que visa à interação entre o 

Sistema Financeiro Nacional e a Economia Verde, desenvolvendo uma serie de ações para 

contribuir com o desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO 2: AUTOMAÇÃO BANCÁRIA E SEUS 

IMPACTOS 

2.1 – HISTÓRICO DA AUTOMAÇÃO BANCÁRIA 

Conforme relatado por Diniz (2004), O setor bancário pode ser hoje considerado um 

dos únicos em que o desenvolvimento local de tecnologia se igualou aos equivalentes 

estrangeiros, ou até mesmo os superou. 

Isso se deve ao fato de que a inovação no processo de automação bancária no Brasil 

sempre foi uma busca constante e com isso, a promoção de substituição de equipamentos e 

a correta racionalização do trabalho, levaram a automação bancário a um alto nível de 

excelência no país, revolucionando a forma como o serviço bancário é oferecido. 

A evolução da automação bancária é ilustrada no seguinte diagrama: 

 

Figura 4: Fases da automação bancária no Brasil. DINIZ (2004). 

 

A história da automação bancária brasileira começa no início da década de 60 onde 

os primeiros computadores foram instalados em computadores brasileiros. O Bradesco foi o 

primeiro banco a ter um computador instalado em 1962. O objetivo de possuir esses 

computadores era automatizar as operações de suporto do banco, conhecido como back-
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office. E as mudanças foram incentivadas e aprimoradas a partir de 1965 pelo impulso dado 

ao setor pelo governo militar na época.  

Esses computadores ficavam em grandes CPDs (Centro de Processamento de 

Dados), alimentados com dados enviados de cada agência. Com o processamento desses 

dados durante a noite, uma listagem era retornada no dia seguinte onde o bancário poderia 

consultar esses dados durante seu expediente. Entretanto, devido a questões geográficas, 

determinadas agencias poderiam esperar até três dias para receber esses dados.  Devido a 

esse impasse, subcentros regionais foram criados a fim de armazenar e enviar os dados para 

as CPDs e esse processo ocorria por linha telefônica. 

Em 1975, foi estabelecida rígidas diretrizes de controle sobre as importações de 

computadores e com isso, não restou outra alternativa aos bancos a não ser investir, por 

contra própria, no desenvolvimento de tecnologias, particularmente aquelas relacionadas ao 

processamento descentralizado.  

Segundo Diniz (2004): 

Esse papel investidor dos bancos, no final dos anos setenta, foi amplamente 

facilitado pelo ritmo acelerado de crescimento da inflação naquela época. 

Por um lado, a inflação induzia os clientes a demandar uma rede eletrônica 

que pudesse operar seus recursos depositados nos bancos de forma mais 

eficiente e rápida. Por outro, permitia que os bancos auferissem lucros em 

volumes suficientes para investirem pesadamente na rede de agências 

automatizadas. (DINIZ, 2004). 

 

Adiante, no inicio dos anos 80, a automação bancária já estava presente na realidade 

dos bancos pela automação das atividades de atendimento ao cliente e o processamento on-

line. Ainda segundo Diniz (2004): 

A automação crescente das agências, acompanhada por uma maior 

integração aos sistemas centrais dos bancos, contribuiu para que o usuário 

do sistema bancário deixasse de ser apenas cliente de uma agência 

específica para tornar-se cliente do banco como um todo, o que impulsionou 

o conceito de banco eletrônico. Acreditava-se que, quanto mais 

automatizado fosse um banco, mais clientes ele conseguiria. Assim, a 

agilidade propiciada pela automação passou a ser valorizada como 

diferencial competitivo. Surgiram então slogans tais como “banco 

eletrônico” (Itaú), “banco dia e noite” (Bradesco) e “banco 24 horas” 

(Unibanco). (DINIZ, 2004). 
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No meio deste cenário, os Caixas Eletrônicos chegam aos Brasil em 1983 por meio 

do banco Itaú que instalou uma ATM (Automatic Teller Machine) em Campinas, cidade do 

interior do Estado de São Paulo. 

Sacone (2013) relata como foi a experiência e a reação das primeiras pessoas a ter 

contato com a “agência de apenas 2 metros quadrados” conforme anúncio do próprio banco: 

Em 1983, os bancos brasileiros começavam a investir em sistemas 

informatizados. O primeiro caixa eletrônico do País foi instalado em 

Campinas, interior de São Paulo, pelo banco Itaú. Tão comum nos dias de 

hoje, a novidade foi um grande acontecimento para a época. No dia 14 de 

abril daquele ano, o banco publicou anúncio de página inteira 

no Estado apresentando "a primeira agência bancária eletrônica 

funcionando dia e noite no Brasil". 

A chegada do caixa eletrônico, algo que pode parecer tão banal nos dias de 

hoje, foi um evento na época. A empolgação e o fascínio pela novidade de 

fazer operações de saques, depósitos e consultas de saldo por meio de uma 

máquina, e não por meio de um funcionário 'em carne e osso', em um guichê 

de banco, resultou em algumas situações engraçadas. 

Logo no primeiro dia de funcionamento, um rapaz pediu ajuda a um 

funcionário para obter seu saldo. Logo que surgiu no vídeo a frase "informe 

o número de sua conta corrente", o cliente abaixou-se, encostou a boca no 

teclado e, baixinho, disse seu número. 

Em outro caso divulgado no jornal meses depois, uma mulher, após 

consultar seus extrato, queria 'apagar' a imagem do visor. Tentou todos os 

artifícios, abanou e até assoprou o painel. (SACONE, 2013). 
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Figura 5: Anúncio da primeira agência bancária eletrônica no Brasil. SACONE (2013). 

 

Em 1986 foi lançado pelo governo o Plano Cruzado, o primeiro de uma série de 

tentativas para combater a inflação. Com a nova realidade de baixa inflação, os bancos 

tiveram que passar por um processo de reestruturação e agora os projetos de automação 

ganhava muita força já que a crescente eficiência operacional e a redução de custos era algo 

predominantemente almejado. De acordo com Diniz, agências com baixa rentabilidade 

foram fechadas, muitos bancários foram demitidos e a automação passou a ser vista como 

um expediente para reduzir o custo operacional.  

 



17 

 

 

 

 

Com a crescente evolução da tecnologia, nossos serviços foram surgindo como os 

cartões magnéticos, pagamento automático de contas, a cobrança eletrônica, os sistemas de 

aplicação e resgate automáticos, e os serviços de atendimento por telefone. Paralelamente, a 

redução de quadros foi dramática: em 1985, havia quase 1 milhão de bancários no Brasil. 

No ano 2000, esse número havia sido reduzido a 400 mil, ou seja, uma redução de 60%. 

(DINIZ, 2004). 

Chegando aos anos 90, já acontecia o processo de popularização dos computadores 

pessoais e com este, o conceito de home banking ou office banking surgia. A aposta era o 

sucesso imediato do home banking assim como aconteceu com os Caixas Eletrônicos alguns 

anos atrás. Mas, o fato ocorrido não foi tão bom quanto o esperado. Segundo Diniz: 

Porém, as estratégias de home banking, anunciadas como o futuro dos 

serviços bancários desde o início dos anos oitenta, não tiveram o sucesso 

esperado. Depois de considerar o telefone e a televisão a cabo como canais 

alternativos nos anos oitenta, os bancos se voltaram para os PCs como 

plataforma para o desenvolvimento do home banking. Da mesma forma que 

as tentativas anteriores, que falharam pelo baixo nível de adesão dos 

usuários, o home banking com base nos PCs também foi frustrante. A falta 

de uma população significativa de usuários foi o principal fator para sua 

relativa estagnação. O mundo virtual dos anos noventa. O conceito de banco 

virtual, acessado por clientes de casa ou do escritório, só se tornou 

verdadeiramente popular depois que a Internet foi aberta para o mundo 

comercial, em 1994. Como se sabe, ao utilizar esse meio de comunicação, 

os clientes não precisam adquirir um software específico; eles podem ter 

acesso às suas informações bancárias de qualquer lugar, a qualquer hora. 

Por sua vez, os bancos podem monitorar as operações realizadas pelos 

clientes, procedimento que pode alimentar inúmeras análises 

mercadológicas e de comportamento do consumidor. (DINIZ, 2004) 

 

O internet banking chegou ao país na década de 90 no momento em que os bancos 

viram que a Internet era um meio muito rápido e também seguro de expandir os seus 

negócios já que agora o banco chegaria aonde está o seu cliente. O internet banking, portanto 

é um meio cômodo que atrai cada dia mais pessoas para realizar suas transações, consultar 

o sado ou fazer investimento da palma da sua mão; é uma tendência global na qual os bancos 

devem continuar adaptando sua realidade e investindo no serviço cada vez melhor e mais 

ágil a seu cliente. 
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2.2 – INTERNET OF THINGS (IOT): O IMPACTO DO USO DE 

APLICATIVOS E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

O internet banking trouxe grandes vantagens ao banco – como, por exemplo, a 

economia de recursos na construção de agências físicas e também com o com o salário e 

treinamento de funcionários – e  também ao cliente – a pessoa tem vários serviços bancários 

disponíveis na palma de sua mão por meio do aplicativo do banco presente em seu 

smartphone, por exemplo. 

Entretanto, a segurança da informação é algo muito importante para proteger ambos 

dos famosos crimes virtuais. Conforme Carloto (2014). 

 

Em um primeiro plano de Internet Banking observou-se a diminuição nos 

assaltos, uma vez que com mais adeptos as praticidades digitais, poucos 

correntistas continuaram a se dirigir aos Bancos físicos com frequência, 

assim diminuindo a movimentação de dinheiro em espécie. Affonso 

Júnior concluiu também que houve contínuos resultados positivos no 

aspecto financeiro e publicitário, já que a ideia de associação de uma 

empresa à Internet facilmente é associada com uma visão de modernidade, 

de integração com o mundo globalizado.  

Claro que é muito mais cômodo os correntistas acessarem seus dados 

bancários no conforto de suas casas pelo Internet Banking, ou nos 

supermercados e shoppings centers pelos terminais móveis (ATMs), como 

até mesmo em um parque público pelo Mobile Banking de seu smartphone, 

do que ter que enfrentar filas imensas e demoradas nas agências físicas. 

Por esta nova comodidade oferecida aos seus clientes, os Bancos tem 

investido alto na segurança de seus computadores, pois são muitos os casos 

de dados, programas e contas bancárias violadas por pessoas com intenções 

de lesionarem os correntistas e as instituições financeiras. 

Em 2011, os Bancos nacionais tiveram um prejuízo de R$ 1,5 bilhões com 

fraudes eletrônicas, quase 60% maior que no ano anterior. Quando se trata 

de qualquer forma de interação digital, seja por Internet Banking ou 

compras virtuais, no mundo o prejuízo chega a US$ 338 bilhões. 

Segundo o relatório da Symantec, em 2011, ao menos 431 milhões de 

usuários de computadores foram lesados, sendo que o valor defraudado foi 

maior que a soma da venda de drogas ilícitas no mundo, que gerou no 

mesmo ano US$ 320 bilhões, de acordo com a Organização das Nações 

Unidas. (Carloto, 2014). 
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Os bancos por meio da tecnologia vêm a investir no constante aprimoramento 

buscando soluções para mitigar o risco de golpes e fraudes, temos como exemplo recente o 

uso de Biometria e QR Code: 

 

 Biometria = O Banco Bradesco veio a desenvolver a tecnologia de biometria em seus 

terminais eletrônicos no ano de 2006. E de acordo com o próprio Banco, a Biometria 

é uma das mais avançadas tecnologias de segurança mundial já que possui como 

característica a utilização de medidas físicas ou comportamentais exclusivas. No 

Bradesco, o dispositivo utilizado é o da Palma da Mão, que funciona como um 

scanner que captura a imagem do padrão vascular e serve como autenticação toda 

vez que você utilizar a máquina de Autoatendimento. Já em outros bancos, a 

biometria se dá pela leitura de apenas um dedo. 

 QR Code = O Quick Response Code começou a ser utilizado pelo Banco Itaú com o 

intuito de garantir mais seguranças a seus clientes. Com o QR Code, que é um tipo 

especifico de código de barras, sendo necessária apenas uma câmera no celular para 

poder efetuar uma compra ou uma transação bancária. (Carloto, 2014). 

O QR Code descrito acima é um exemplo da IoT (Internet of Things ou Internet das 

Coisas). De acordo com Zambarda (2015), A “Internet das Coisas” se refere a uma revolução 

tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de 

computadores. Ainda segundo Zambarda (2015), A ideia de conectar objetos é discutida 

desde 1991, quando a conexão TCP/IP e a Internet que conhecemos hoje começou a se 

popularizar.  

 

O Managing Director de Estratégia de Serviços Financeiros e Transformação da 

Accenture (A Accenture é uma consultoria global de gestão, serviços de tecnologia e 

terceirização, com cerca de 289.000 pessoas que atendem a clientes em mais de 120 países), 

Ian Webster, publicou um estudo em 2014 intitulado: “The Bank of Things. How the Internet 

of Things will transform Financial Services” ou” O Banco das Coisas. Como a Internet das 

Coisas vai transformar os Serviços Financeiros”. 
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De acordo com Webster (2014): 

 

Os bancos estão procurando maneiras de transformar dados em percepções 

a fim de compreender melhor os seus clientes - e usar esse conhecimento 

para entregar uma excelente experiência do cliente. Ao mesmo tempo, uma 

nova revolução da informação conhecida como a "Internet das Coisas "está 

se desenrolando. Esta revolução criar oportunidades sem paralelo para 

empresas de serviços financeiros para realizar consultoria sob medida, 

produtos e serviços quase em tempo real. Ao dominar o poder da Internet 

das Coisas, os bancos serão capazes de alterar o seu papel na vida de seus 

clientes e evoluir em algo novo e emocionante. Chamamos essa nova 

realidade de “O Banco das Coisas”. (Webster, 2014). 

 

Webster conclui seu estudo relatando que o futuro estará aqui antes que nós ao menos 

percebamos: 

A Internet das coisas era está chegando. Logo, mesmo o aparelho mais 

mundano irá fornecer um fluxo constante de dados que pode ser analisado 

e atuado no mesmo momento. 

Para prosperar neste novo mundo e construir e manter uma vantagem 

competitiva sustentável, os bancos de hoje terão de continuar a investir na 

coleta de dados e capacidades analíticas. Além disso, eles terão de investir 

na construção de novas parcerias com uma vasta gama de organizações para 

garantir que eles possam obter os dados que eles precisam para entregar 

uma verdadeira experiência de Bank of Things para todos e cada cliente. 

Aqueles que abraçarem melhor estas oportunidades possuíram a maior 

chance de se tornar um jogador onipresente, central na vida de seus clientes. 

(Webster, 2014). 

 

Portanto, conforme dito por Brendan O’Brien: “Se você acha que a internet mudou a sua 

vida, pense novamente. O IoT está prestes a mudar tudo de novo !”. 
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CAPÍTULO 3: ECONOMIA VERDE 

3.1 – UNEP - INQUIRY ON THE DESIGN OF A SUSTAINABLE FINANCIAL 

SYSTEM 

A UNEP (United Nations Environment Programme) ou em português, PNUMA 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) é um programa que foi criado pelas 

Nações Unidas em 1972, atendendo a proposta da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente Humano, realizada naquele ano em Estocolmo, na Suécia. O programa é a 

autoridade ambiental global responsável por definir a agenda ambiental global, promover a 

implementação coerente da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável dentro do 

sistema das Nações Unidas e serve como uma autoridade defensora para o meio ambiente 

global. 

O Trabalho da UNEP Engloba: 

 Avaliar as condições e tendências ambientais globais, regionais e nacionais 

 O desenvolvimento de instrumentos ambientais internacionais e nacionais 

 Fortalecimento das instituições para a gestão sensata do ambiente 

O programa lançou em Janeiro de 2014 um inquérito intitulado “Inquiry into the 

Design of a Sustainable Financial System: Policy Innovations for a Green Economy” ou 

“Inquérito: Conceção de um Sistema Financeiro Sustentável”. Este trabalho visa expor as 

opções políticas para guiar o Sistema Financeiro Global para investir na transição para uma 

economia verde. 

O inquérito, que se estende ao longo de 18 meses até meados de 2015, visa envolver, 

informar e orientar os formadores políticos, os agentes do mercado financeiro e outras partes 

interessadas com a saúde do sistema financeiro e seu potencial para moldar a economia do 

futuro. (UNEP, 2014). 

Ainda de acordo com a UNEP (2015): 

O Inquérito estende trabalho inovador da UNEP sobre a economia verde, e 

baseia-se no compromisso e riqueza de experiência prática dos 200 

membros institucionais financeiros da Iniciativa Financeira da UNEP 

(UNEPFI). 
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David Pitt-Watson, co-presidente do UNEPFI, disse: "As instituições 

financeiras em todo o mundo estão lá para financiar uma crescente 

economia sustentável, mas as evidências sugerem que, hoje, a indústria 

realiza mal essa tarefa. O Inquérito apoiará a necessidade urgente. de 

reformular uma prática e rápida agenda de reforma que assegure que a 

indústria financeira cumpra o seu propósito". (UNEP, 2015). 

 

Com o documento é demonstrado que hoje é crescente a conscientização da 

importância da sustentabilidade e o tema está sendo incluído inclusive nas regras que regem 

o Sistema Financeiro a fim de aumentar a eficácia do mercado.  

De acordo com o Sumário Executivo do documento (UNEP, 2015): 

É essencial focar o desafio financeiro em torno das alterações climáticas, 

no contexto mais amplo da economia ecológica e do desenvolvimento 

sustentável, para mobilizar os milhões necessários. Identificamos uma série 

de medidas que podem fazer da segurança climática parte da estrutura 

global de desempenho de um sistema financeiro sustentável. Estas políticas 

abrangem o risco, a mobilização do capital, a transparência e a cultura. Cada 

país deverá decidir de que forma estas opções se relacionam com o 

respectivo sistema financeiro e as prioridades de ação.  (UNEP, 2015). 

As ações descritas acima estão representadas pela figura 4 presente na próxima 

pagina deste estudo. 

O documento chega à seguinte conclusão (UNEP, 2015): 

As nossas conclusões sugerem o surgimento de uma nova forma de pensar. 

Para os responsáveis pela gestão do sistema financeiro, a tarefa consiste em 

permitir a transição organizada de investimentos altos em carbono para 

outros baixos em carbono, e também de ativos vulneráveis para resistentes. 

Esta transição está já em curso, por exemplo, com um crescimento de 17% 

nos investimentos globais em energia renovável em 2014, fazendo com que 

a energia limpa ocupe agora quase metade da capacidade energética líquida 

acrescentada em todo o mundo. Como em todas as alterações financeiras, 

este fato está a gerar um conjunto de riscos de transição para ativos 

estabelecidos – riscos que não se refletem em modelos convencionais para 

fornecer estabilidade financeira e, por isso, mantêm a perspectiva de ativos 

retidos. (UNEP, 2015). 
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Figura 6: Opções para a Segurança Climática. UNEP (2015). 

 

 



24 

 

 

 

 

3.2 – SFN: PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DA LEGISLAÇÃO 

 

De Acordo com a FEBRABAN (2014), a Economia Verde no Sistema Financeiro 

teve os seguintes milestones: 

 

 

Figura 7: Linha do tempo da Economia Verde. FEBRABAN (2014). 

 

Em 1973, nasce o Conceito de Desenvolvimento Sustentável. De acordo com o 

World Commission on Environment and Development (1987) citado pela FEBRABAN 

(2011), “Desenvolvimento sustentável (DS) é aquele que atende às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem suas necessidades”. 

 

As dimensões do Desenvolvimento Sustentável são:  
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Figura 8: Dimensões do DS. FEBRABAN (2011). 

 

De acordo com a FEBRABAN (2014), referente ao Avanço da Legislação Ambiental 

no Brasil, temos o seguinte timeline: 

 

Figura 9: Marcos selecionados do histórico da proteção legislativa ambiental no Brasil. FEBRABAN (2014). 
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Este trabalho, a seguir, discorre sobre a Nova Resolução do BACEN com relação a 

temas socioambientais, entretanto, desde 2008, Resoluções/Circulares são lançadas referente 

ao tema: 

 

Figura 10: Resoluções e Circular do BACEN ligadas a tema socioambientais. FEBRABAN (2014). 

 

 Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 

 

O Banco Central, por meio da RESOLUÇÃO Nº 4.327, DE 25 DE ABRIL DE 2014 

dispõe sobre as diretrizes que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar por ele devem seguir a fim de estabelecer e implementar a Política de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA) o qual é definida como um conjunto de 

princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental nos negócios e na 

relação com as partes interessadas. De acordo com a própria Resolução, A PRSA também 

deve estabelecer diretrizes sobre as ações estratégicas relacionadas à sua governança, 

inclusive para fins do gerenciamento do risco socioambiental. 

A FEBRABAN (2015) discorre sobre a implementação da PRSA: 

As instituições devem observar o grau de exposição ao risco socioambiental 

das atividades e das operações (relevância) e a compatibilidade da PRSA 

com a natureza e a complexidade de suas atividades e de seus serviços e 

produtos financeiros (proporcionalidade), bem como avaliar como sua 
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política contempla princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza 

socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas. 

Essa estrutura deve promover condições para implementar as ações no 

âmbito da política, monitorar o cumprimento das ações estabelecidas, 

avaliar a efetividade das ações implementadas, verificar a adequação do 

gerenciamento do risco socioambiental e identificar eventuais deficiências 

na implementação das ações. Atualmente, vários bancos brasileiros 

possuem uma política de responsabilidade socioambiental e boas práticas 

reconhecidas no Brasil e no exterior, com a criação de estruturas de 

governança, comitês e conselhos voltados para a sustentabilidade. 

(FEBRABAN, 2013). 

 

3.3 – PROTOCOLO VERDE 

Foi assinado em 2009 pela FEBRABAN e Ministério do Meio Ambiente, o protocolo 

de intenções com 05 princípios (FEBRABAN 2011): 

 Princípio I: Oferecer linhas de financiamento e programas que fomentem a 

qualidade de vida da população e do uso sustentável do meio ambiente. 

 Principio II: Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de seus 

ativos e nas análises de risco de projetos, tendo por base as políticas internas de cada 

instituição. 

 Princípio III: Promover o consumo consciente de recursos naturais e de materiais 

deles derivados, nos processos internos. 

 Princípio IV: Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas 

nas políticas e práticas de sustentabilidade da instituição. 

 Princípio V: Promover a cooperação e integração de esforços entre as organizações 

signatárias deste Protocolo. 

A matriz de indicadores lançada em 2010 é composta de 11 indicadores com 56 

questões. 

De acordo com a FEBRABAN (2011), os bancos aderentes são: Amazônia; 

BANCOOB; Banrisul; BIC; BPN Brasil; Bradesco; Banco do Brasil; Cacique; Citi; HSBC; 

Itaú Unibanco; Banco do Nordeste; Nossa Caixa Desenvolvimento; Rabobank; Safra; 

Santander; Sofisa; Tribanco; Votorantim. 
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3.4 – PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

De acordo com Meloni, em 2002, a convite da International Finance Corporation 

(IFC), braço financeiro do Banco Mundial, várias das maiores corporações bancárias 

mundiais se reuniram e divulgaram em Johannesburgo, o documento “Princípios do 

Equador”. 

Os "Princípios do Equador" são critérios mínimos ambientais e de responsabilidade 

social, que deverão ser atendidos para a concessão de crédito. As regras são aplicadas a todos 

os financiamentos de project finance acima de US$ 10 milhões. 

Entre esses critérios (Meloni), estão:   

 Impacto ambiental do projeto sobre flora e fauna; 

  Exigência de compensações em dinheiro para populações afetadas por um projeto; 

 Proteção a comunidades indígenas; 

 Proibição de financiamento de projetos com uso de trabalho infantil ou escravo. 

Ao total, existem 10 Princípios (Equator Principles, 2013): 

 

 Princípio 1: Análise e Categorização – Ao receber um pedido de financiamento de 

Projeto, a EPFI (Instituições Financeiras Signatárias dos Princípios do Equador), 

como parte do seu processo interno de análise e due diligence, fará a sua 

categorização com base na magnitude de seus riscos e impactos socioambientais 

potenciais. As categorias são: 

Categoria A – Projetos com potencial de risco e/ou impactos socioambientais 

adversos significativos; 

Categoria B – Projetos com potencial de risco e/ou impactos socioambientais 

adversos limitados; 

Categoria C – Projetos sem riscos e/ou impactos socioambientais adversos sem 

riscos e/ ou impactos socioambientais mínimos. 
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 Princípio 2: Avaliação Socioambiental – A EPFI requererá, para todos os Projetos 

das Categorias A e B, que o cliente realize uma Avaliação, que seja satisfatória para 

a EPFI, dos riscos e impactos socioambientais pertinentes. A Documentação de 

Avaliação deve propor medidas para minimizar, mitigar e compensar impactos 

negativos de modo pertinente e compatível com a natureza e a escala do Projeto 

proposto. 

 

 Princípio 3: Padrões Socioambientais Aplicáveis – O processo de Avaliação deve, 

antes de mais nada, verificar a conformidade do Projeto com a lei, as 

regulamentações e licenças pertinentes do país anfitrião no âmbito socioambiental. 

O processo de Avaliação determinará, de modo satisfatório à EPFI, a conformidade 

geral do Projeto com os padrões aplicáveis, ou um desvio justificável da 

conformidade. Os padrões aplicáveis correspondem aos padrões mínimos adotados 

pela EPFI.  

 

 Princípio 4: Sistema de Gestão Ambiental e Social e Plano de Ação dos 

Princípios do Equador – Para todos os Projetos das categorias A e B, a EPFI 

solicitará que o cliente desenvolva ou mantenha um Sistema de Gestão Ambiental e 

Social (ESMS, da sigla em inglês). O cliente também deverá elaborar um Plano de 

Gestão Socioambiental (ESMP, da sigla em inglês) para lidar com questões surgidas 

durante o processo de Avaliação e para incorporar ações requisitadas para que o 

Projeto esteja em conformidade com os padrões aplicáveis. 

 

 Princípio 5: Engajamento de Partes Interessadas – Para todos os Projetos das 

Categorias A e B, a EPFI exigirá que o cliente demonstre o Engajamento efetivo de 

Partes Interessadas, como um processo contínuo, estruturado e culturalmente 

apropriado, junto às Comunidades Afetadas e, quando pertinente, junto a Outras 

Partes Interessadas. Para facilitar o Engajamento de Partes Interessadas, o cliente 

deverá, na proporção dos riscos e impactos do Projeto, ter prontamente disponível a 

Documentação de Avaliação para as Comunidades Afetadas, e, quando pertinente, 

também para Outras Partes Interessadas, no idioma local e de uma forma 

culturalmente apropriada. 
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 Princípio 6: Mecanismo de Reclamação – Para todos os Projetos da Categoria A e, 

quando apropriado, para Projetos da Categoria B, a EPFI requererá que o cliente crie, 

como parte do seu ESMS, um mecanismo de reclamação para receber comentários e 

queixas quanto ao desempenho socioambiental do Projeto e facilitar a busca de 

soluções para tais demandas. O mecanismo de reclamação deve ser projetado de 

acordo com os riscos e impactos do Projeto e deve ter as Comunidades Afetadas 

como suas principais usuárias. 

 

 Princípio 7: Análise Independente – Project Finance: para todos os Projetos da 

Categoria A e, quando apropriado, para Projetos da Categoria B, um Consultor 

Socioambiental Independente, que não esteja diretamente associado ao cliente, 

realizará uma Análise Independente da Documentação de Avaliação de modo a 

apoiar a due diligence da EPFI e verificar a conformidade com os Princípios do 

Equador. Project-Related Corporate Loans: Uma Análise Independente por um 

Consultor Socioambiental Independente será requerida para Projetos com potencial 

de impactos de alto risco, incluindo, mas não se limitando a qualquer dos seguintes: 

Impactos adversos sobre povos indígenas; Impactos sobre Habitats Críticos; 

Impactos significativos sobre patrimônio cultural; reassenta mento de grande escala. 

 Princípio 8: Obrigações Contratuais – Uma importante força dos Princípios do 

Equador é a incorporação de obrigações contratuais associadas à conformidade. Em 

todos os Projetos, o cliente se comprometerá, por meio dos instrumentos contratuais 

de financiamento, a atuar em conformidade a leis, regulamentações e licenças 

socioambientais pertinentes do país anfitrião em todos os aspectos relevantes. 

 

 Princípio 9: Monitoramento Independente e Divulgação de Informações – 

Project Finance: A EPFI vai requisitar de todos os Projetos da Categoria A e, nos 

casos apropriados, também dos de Categoria B, a contratação de um Consultor 

Socioambiental Independente ou que o cliente mantenha especialistas externos 

qualificados e experientes para verificar as informações de monitoramento que serão 

compartilhadas com a EPFI. Project-Related Corporate Loans: Para Projetos em que 

é requerida uma Análise Independente nos termos do Princípio 7, a EPFI solicitará 
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que seja contratado um Consultor Socioambiental Independente após o Fechamento 

da Operação Financeira, ou que o cliente mantenha especialistas externos 

qualificados e experientes para verificar as informações de monitoramento que serão 

compartilhadas com a EPFI. 

 

 Princípio 10: Divulgação de Informações e Transparência – Para todos os 

Projetos da Categoria A e, quando apropriado, também para os da Categoria B: O 

cliente garantirá que, no mínimo, um resumo do ESIA (Estudo de Impacto 

Socioambiental) seja disponibilizado e acessível na internet; O cliente divulgará 

publicamente os níveis de emissões de gases de efeito estufa (uma combinação das 

Emissões de Escopo 1 e de Escopo 2) durante a fase operacional de Projetos que 

emitam mais de 100 mil toneladas equivalentes de CO2 anualmente. 

De acordo com os Princípios do Equador, Project Finance e Project-Related 

Corporate Loans possuem a seguinte definição (Equator Principles, 2013): 

Project Finance é uma modalidade de financiamento pela qual o 

financiador leva em consideração, prioritariamente, as receitas geradas por 

um único Projeto, tanto como fonte de repagamento quanto como garantia 

à exposição ao risco. Esse tipo de financiamento normalmente é voltado 

para instalações de grande porte, complexas e custosas – por exemplo, 

unidades geradoras de energia, indústrias químicas, minas, infraestrutura de 

transporte, meio ambiente e infraestrutura de telecomunicações. 

Project-Related Corporate Loans (PRCL, da sigla em inglês) são 

financiamentos corporativos, feitos a pessoas jurídicas (sejam elas privadas, 

públicas, controladas ou pertencentes ao Estado), que são destinados a um 

único Projeto, seja ele um novo empreendimento ou uma expansão 

(exemplo: quando houver um aumento da extensão do impacto) em que o 

Uso Declarado dos Recursos está relacionado a um único Projeto. (Equator 

Principles, 2013). 

 

 Em outubro de 2010, 64 instituições financeiras de 24 países já tinham adotado os 

Princípios. Esses bancos representam 95% dos project finances de grande porte no mundo. 

(FEBRABAN, 2010). 
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Figura 11: Bancos dos Princípios do Equador. Meloni. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: POR DENTRO DO CITI: ECOEFICIÊNCIA E 

FLAGSHIPS 

4.1 – AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 

Como já exposto, a Responsabilidade socioambiental é um fator predominante e 

crescente no planejamento estratégico das organizações e no segmento bancário isto não é 

diferente.  
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O Citi é um banco onde a consciência socioambiental cresce a cada ano e alguns de 

seus principais Compromissos Globais são listados a seguir (Citi, 2015, pag. 17): 

 2001: ingressou no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), sendo listado todos 

os anos desde então. O Banco passa a fazer parte do FTSE4Good Index Series, de 

destaque em sustentabilidade e integra o índice britânico em todos os anos 

subsequentes. 

 2003: São criados os Princípios do Equador, nos quais o Citi é líder. A Organização 

começa a responder ao Carbon Disclosure Project, o principal banco de dados 

mundial sobre emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

 2006: Lançada a primeira meta corporativa de redução nas emissões de GEE: menos 

10% até 2011. 

 2011: O objetivo de redução de 10% nas emissões de GEE é superado. 

 2012: O Citi é o pioneiro a ter 200 espaços com Certificação Leed no mundo. 

 2013: É eleito o Banco Mais Verde do Mundo pela revista Bloomberg. Com outros 

bancos de investimentos, anuncia seu suporte aos Green Bond Principles, orientação 

voluntária para os processos de desenvolvimento e emissão de títulos verdes. 

 2014: Passa a aplicar a versão III dos Princípios do Equador, que contempla um leque 

mais abrangente de produtos e novas análises de impactos socioambientais não 

abordados anteriormente, como emissões de gases de efeito estufa. 

Referente à PRSA, Em 2014, o Citi passou a trabalhar na consolidação de diretrizes 

e procedimentos internos que comporão a sua Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA). A partir de 2015, o Relatório de Sustentabilidade será uma das ferramentas de 

prestação de contas das ações de natureza socioambiental nos negócios e na relação com as 

partes interessadas. 

Helio Magalhães, presidente do Citi Brasil, explana um pouco sobre a PRSA em sua 

Mensagem aos leitores no Relatório de Sustentabilidade de 2014 (Citi, 2015, pag. 08) do 

banco: 

“Na área de Sustentabilidade, começamos a trabalhar na consolidação de 

diretrizes e procedimentos internos que comporão a nossa Política de 

Responsabilidade Socioambiental (PRSA). A construção deste documento, 

que deve ser publicado em julho de 2015 em atendimento à Resolução nº 
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4.327 do Banco Central, está sendo totalmente embasada em nossa 

experiência global e no fato de sermos um dos bancos mais completos do 

mercado em políticas socioambientais.” (Citi, 2015, pag. 08) 

Com relação à Cidadania, o banco publicou em 2000 seu primeiro Relatório Global 

de Cidadania. Em 2014, depois de 14 anos, recebeu uma menção especial concedida pelo 

Prêmio de Excelência Corporativa, da Secretaria de Estado Americano, pela Gestão de 

Cidadania e Sustentabilidade no Brasil. 

 

Esta Gestão de Sustentabilidade do Citi está apoiada por 3 pilares: 

 

 Finanças Responsáveis: Produtos e serviços que criam valor econômico e servem 

aos interesses dos clientes por meio de ações sistemicamente responsáveis. O banco, 

portanto foca em oferecer soluções simples e responsáveis a seus clientes já que este 

é um fator determinante para conquistar sua confiança. A partir do momento que o 

gerente do relacionamento entende perfeitamente seu cliente ele pode oferecer o 

produto adequado para aquele determinado perfil levando ambos a atingir seus 

objetivos. 

 Avanços na Gestão Socioambiental: Processos para o gerenciamento de risco 

socioambiental nas operações com os clientes e com os fornecedores e nas ações de 

ecoeficiência. Políticas de gestão de risco Socioambiental e Ecoeficiência estão 

presentes no planejamento do banco e várias medidas são adotadas para mitigar o 

risco de impacto socioambiental. 

 Talentos: Iniciativas de desenvolvimento de pessoas para dar suporte à operação e 

reconhecimento pelo desempenho. O Citi desenvolve seus funcionários ao longo de 

todo o ciclo de sua carreira, a partir do momento que eles entram na organização. 

Esse desenvolvimento é essencial para levar ao crescimento sustentável de empresa 

e funcionários. 
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Em esfera global, o Citigroup anunciou em Fevereiro de 2015 seu plano de 

sustentabilidade para os próximos 5 anos que está dividido por 3 grandes pilares: 

 

 Alocação de $100 bilhões de dólares até 2025 para conceder empréstimos, investir e 

facilitar iniciativas sustentáveis que visam reduzir os impactos da mudança climática 

global e que buscam soluções para proteger o meio ambiente; 

 Comprometimento em olhar mais minuciosamente a abordagem de gerenciamento 

de risco ambiental e social, incluindo neste trabalho a revisão da carteira de clientes 

classificados em setores de “alto risco”; 

 Metas para continuar a reduzir a “pegada ambiental” do Citi, incluindo reduzir suas 

emissões de gases com efeito de estufa em 35 por cento até 2020 e 80 por cento em 

2050. 

 

De acordo com Makower (2015), o Citi sempre se destacou com relação à 

sustentabilidade: 

 

Esta não é a primeira estratégia de sustentabilidade do Citi - ou o seu 

primeiro grande compromisso financeiro. Oito anos atrás, o Banco fez um 

plano de investir $50 bilhões em 10 anos comprometendo-se a investir e 

financiar projetos que reduzam globalmente as emissões de carbono, a 

empresa alcançou esse objetivo no ano passado, três anos antes que o 

prometido.  

A empresa vem se destacando das demais há muito tempo. O Citi foi um 

dos primeiros grandes bancos há definir metas de redução de energia, 

resíduos e água. Em 2003, ele foi um dos 10 bancos globais – e a única 

empresa dos EUA – que assinou os Princípios do Equador, um conjunto de 

políticas e diretrizes para ajudar as instituições financeiras a gerenciar 

riscos ambientais e sociais em projetos financeiros. 

O novo goal de $100 bilhões de dólares objetivo "baseia-se nas 

aprendizagens que acumulamos durante os primeiros $50 bilhões", disse-

me recentemente Val Smith, diretor de sustentabilidade empresarial no Citi, 

"Quando nós sabíamos que alcançaríamos a meta de $50 bilhões três anos 

mais cedo, fizemos uma avaliação entre todos os nossos negócios. 

Queríamos ampliar o escopo do goal de $100 bilhões, para que pudéssemos 
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capturar várias outras atividades que são muito importantes para as pessoas, 

que são muito importantes para as cidades, que os nossos clientes estão 

profundamente envolvidos. (MAKOWER, 2015). 

 

4.2 – CITI FOUNDATION 

Os investimentos sociais do Citi ocorrem por meio da Citi Foundation, que em linha 

com a missão e a capacidade de negócios do Banco têm como compromisso promover o 

progresso econômico em comunidades ao redor do mundo, com foco em iniciativas de 

inclusão financeira. 

Para ampliar a sua capacidade de escala e transformação, a fundação, que está sediada 

nos Estados Unidos, apoia projetos de organizações que têm atuação e conhecimento local 

e avaliam as necessidades da comunidade para determinar os serviços e benefícios públicos 

que serão oferecidos. 

De acordo com o Citi (2015), os principais objetivos são viabilizar a estabilidade 

financeira de indivíduos de baixa renda, apoiar a criação de empregos e ajudar na construção 

de comunidades resilientes e bem-sucedidas. Todos estes projetos são apoiados e passam 

por processos globais de seleção, com avaliação semestral e anual executada pelo Citi e pela 

Citi Foundation. 

Em 2014, a Citi Foundation destinou R$ 2,6 milhões para investimentos sociais no 

Brasil e o Citi, diretamente R$ 400 mil. A ênfase foi o apoio a projetos de Microfinanças, 

Educação Financeira, Empreendedorismo e Formação de Jovens. 

Em 2014, os destaques foram novos projetos de educação financeira direcionados a 

beneficiárias do Bolsa Família e aposentados de baixa renda,realizados em conjunto com a 

Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF Brasil) e com a Fundação Capital. 

 

4.3 - ECOEFICIÊNCIA 

O Citi adota várias mediadas ecoeficientes entre elas a diminuição da emissão de 

gases de efeito estufa (GEE), disponibilização de faturas eletrônicas, sistema inteligente de 
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ar condicionado, coleta e tratamento da água, participação na Hora do Planeta e coleta de 

Resíduos. Todos estes fatores são apresentados a seguir (Citi, 2015, pag. 12 e 13; pag. 32 e 

33). 

 

Emissões de gases de efeito estufa (GEE): O Citi calcula as emissões de gases de 

efeito estufa com base na metodologia GHG Protocol, que mantém o maior banco de dados 

do mundo sobre esse tema. O programa é uma iniciativa voluntária que incentiva a 

publicação de inventários e a consequente gestão e redução dessas emissões. A cada ano, o 

Citi aperfeiçoa o seu inventário, incluindo o levantamento de novas fontes diretas e indiretas. 

 

Faturas Eletrônicas: Em 2014, 38,2% das faturas de cartão de crédito foram 

entregues aos clientes por e-mail, avanço de 7,7 pontos percentuais em comparação a 2013. 

A medida economiza papel para a emissão dos demonstrativos, além de custos e tempo para 

a remessa pelo correio. É possível perceber com os dados que a tendência para os próximos 

anos é a fatura por meio digital superar a emissão por papel. 

 

Novo sistema de ar condicionado: O Citi mantém várias iniciativas para o consumo 

eficiente e racional de recursos naturais. O Citi Center, sede administrativa do Banco na 

Avenida Paulista, por exemplo, usa automação predial com sistemas inteligentes de 

condicionadores de ar e iluminação desde 2013. 

 

Chamado de Volume de Ar Variável (VAV), o novo sistema de ar-condicionado é 

baseado em sensores que permitem verificar e ajustar a temperatura de cada andar, com 

ganhos de eficiência energética. O sistema de iluminação, por sua vez, foi atualizado para 

programar as luminárias de acordo com as horas de funcionamento do edifício. 
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A adoção do sistema permitiu diminuírem 6% o consumo de energia do edifício (em 

KWh), reduzindo o impacto sobre o meio ambiente e proporcionando uma operação mais 

eficaz. Para 2015, a meta é avançar, com economia projetada de 4,5%. 

 

Água: Foram captados 12.493 m3 de água do sistema próprio de coleta e tratamento 

de água do lençol freático e chuvas na sede administrativa, em São Paulo. O volume 

correspondeu a 22,4% do total consumido pelo Banco no ano. 

 

Hora do Planeta: Por mais um ano, o Citi participou da iniciativa promovida pela 

Rede WWF, apagando as luzes dos seus prédios administrativos no Brasil das 20h30 às 

21h30,em 29 de março. No ato simbólico, governos, empresas e população demonstram sua 

preocupação como aquecimento global, apagando as luzes durante 1 hora. 

 

Resíduos: Em 2014, foram coletadas 392,9 toneladas de resíduos no edifício, onde 

é adotada coleta certificada desde 2013. Do volume total, 380,4 toneladas corresponderam 

materiais não perigosos e reciclados, recuperados ou enviados para compostagem, e 12,5 

toneladas a resíduos perigosos (lâmpadas encaminhadas para incineração). O volume 

cresceu 6,9% em relação ao anterior, efeito da maior quantidade de lâmpadas substituídas 

durante o ano no processo de aumento da eficiência energética do prédio (de 1,2 para 

12,5toneladas). 

 

4.4 – FLAGSHIPS 

Flagships trouxeram ao mercado uma nova tendência de atendimentos aos 

consumidores, com a implementação desse novo conceito, novas tecnologias e um design 

mais elegante foram incorporadas às lojas tradicionais e hoje as flagships começam a 

mostrar suas forças no mercado. 
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O Citi implementou em 2013 no bairro de Ipanema – Rio de Janeiro – sua primeira 

smart branch ou flagship na América Latina. E em 2014, foi a vez de São Paulo ganhar uma 

flagship localizada na Avenida Nova Faria Lima, sendo esta considerada uma das mais 

modernas e bonitas agências bancárias em todo o mundo, de acordo com o Relatório de 

Sustentabilidade 2014 do próprio banco. 

Fábio Fontainha – Vice-Presidente de Varejo do Citi Brasil – concedeu uma 

entrevista a Luca (2014) e em sua entrevista explicou ao público o que é uma flagship e 

também o porquê do Citi apostar nesse formato.  

 

É uma agência que sinaliza a presença do banco onde o banco considera 

importante estar. Incorpora conceitos digitais, modernos, de interatividade, 

e ao mesmo, tempo, traz espaços exclusivos para interação com os gerentes, 

inclusive com a possibilidade de teleconferências. São agências que servem 

de “âncora” para o Citi em determinada região. São construídas 

necessariamente em pontos de passagem, em regiões onde as pessoas 

trabalham, moram e se divertem. O local da instalação é extremamente 

importante. A escolha da localização da mais nova agência teve como 

critério principal a identificação de uma das regiões mais frequentadas 

pelos clientes do banco na capital paulista 

A implementação das “smart branches” — as “flagships” estão dentro 

desse conceito — no Brasil faz parte no novo modelo de relacionamento do 

Citi, cujo objetivo é oferecer o que há de mais avançado em termos de 

tecnologia e design, a fim de proporcionar uma experiência diferenciada e 

exclusiva principalmente para os clientes do segmento “premium”. O plano 

é que nos próximos anos todas as agências do banco mudem para o novo 

modelo. (LUCA, 2014) 

 

Com a entrevista do Fábio, é possível perceber que o banco cada vez mais quer focar 

no segmento de alta renda oferecendo aos seus clientes tecnologia de ponta com um design 

sofisticado agregado com um toque de exclusividade despertando cada vez mais os 

interesses do seu próprio cliente de conhecer o banco e com isso, fidelizá-lo a fim de ser o 

banco número um deste cliente. 

O CCO do Citi Brasil, Helio Magalhães, destaca em sua Mensagem aos leitores no 

Relatório de Sustentabilidade de 2014 (Citi, 2015, pag. 08) o papel importante das smart 
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branches no plano socioambiental do banco e na certificação que as mesmas devem receber 

em breve: 

 

Temos trabalhado também para que nossas operações causem cada vez 

menos impactos socioambientais. A exemplo disso, projetamos a nossa 

nova agência flagship, localizada na Avenida Faria Lima em São Paulo, sob 

os conceitos de sustentabilidade para construção civil, qualificando-a a 

receber a certificação Leed Construction Interior concedida pelo Green 

Building Council (GBC). Estamos atuando ainda na adequação do nosso 

edifício-sede, na Avenida Paulista, inaugurado em 1986, aos mais 

modernos padrões construtivos, preparando-o para a certificação Leed 

Existing Bulding & Operating Management. (Citi, 2015, pag. 08). 

 

Quando o assunto é sustentabilidade, essa certificação LEED tão almejada pelo Citi 

é uma conquista extremamente relevante.  De acordo com o próprio Green Building Council 

Brasil (GBC Brasil) - uma ONG que visa fomentar a indústria de construção sustentável no 

Brasil - a Certificação LEED é um sistema internacional de certificação e orientação 

ambiental para edificações, utilizado em 143 países, e possui o intuito de incentivar a 

transformação dos projetos, obra e operação das edificações, sempre com foco na 

sustentabilidade de suas atuações. 

 O próprio Relatório de Sustentabilidade 2014 (Citi, 2015, pag. 32) do banco explica 

um pouco sobre a certificação: 

Já a flagship Nova Faria Lima, inaugurada no final de 2014, foi construída 

de acordo com os requisitos da certificação Leed CI (Construction Interior), 

concedida a prédios projetados a partir de critérios de sustentabilidade, 

baixo custo de manutenção e operação e redução do impacto ambiental, 

entre os quais estão o uso de materiais reciclados, madeira proveniente de 

reflorestamento, tintas sem componentes orgânicos voláteis e iluminação 

natural e com timer. A agência deve receber a Leed CI ao longo de 2015. 

(Citi, 2015, pag. 32). 

 

Retornando as Agências-Conceito, as do Citi oferecem serviços de concierge, wi-fi e 

tablets com explicações detalhadas dos produtos e serviços. Toda a comunicação se dá no 

formato digital, sem folhetos em papel, que foram substituídos por telões interativos com 

detalhes dos produtos e serviços do banco. 
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As agências inteligentes do Banco possuem ambientes diferenciados e inovadores no 

conceito de relacionamento, pois contam com salas privativas onde é realizado o 

atendimento ao cliente e este tem a seu dispor um espaço que conta com uma mesa interativa 

na qual é possível consultar informações sobre produtos e serviços, pesquisar benefícios 

oferecidos pelo Programa Citi Privileges e até escolher e solicitar um café. Salas para 

videoconferências com o intuito de aproximar o cliente de profissionais capacitados do 

banco que pode orientá-lo e aconselhá-lo na escolha de diversos produtos e serviços – 

incluindo investimentos e seguros – também estão presentes nas flagships. 

A arquitetura também é tida como um diferencial, pois a da flagship Faria Lima, por 

exemplo, foi completamente constituída a fim de receber a certificação LEED exposta 

acima. 

 

 

Figura 12: Banner da Flagship Nova Faria Lima. CITI. (2015). 
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Figura 13: Fachada da Flagship Nova Faria Lima. CITI. (2015). 

 

 

Figura 14: Sala Privativa de Atendimento da Flagship Nova Faria Lima. WEB LUXO. (2014). 
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Figura 15: Painel Digital da Flagship Nova Faria Lima. WEB LUXO. (2014). 
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ANEXO A - LISTA DE BANCOS ASSOCIADOS À 

FEBRABAN. 

 

Comp.  119 Bancos Associados 

246 Banco ABC Brasil S.A. 

075 Banco ABN AMRO S.A. 

025 Banco Alfa S.A. 

641 Banco Alvorada S.A. 

065 Banco AndBank (Brasil) S.A. 

024 Banco BANDEPE S.A. 

029 Banco Banerj S.A. 

000 Banco Bankpar S.A. 

740 Banco Barclays S.A. 

107 Banco BBM S.A. 

031 Banco Beg S.A. 

096 Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A 

318 Banco BMG S.A. 

752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. 

248 Banco Boavista Interatlântico S.A. 

218 Banco Bonsucesso S.A. 
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036 Banco Bradesco BBI S.A. 

204 Banco Bradesco Cartões S.A. 

394 Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

237 Banco Bradesco S.A. 

208 Banco BTG Pactual S.A. 

263 Banco Cacique S.A. 

473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A. 

040 Banco Cargill S.A. 

Banco Caterpillar S.A. 

739 Banco Cetelem S.A. 

233 Banco Cifra S.A. 

745 Banco Citibank S.A. 

000 Banco Citicard S.A. 

000 Banco CNH Industrial Capital S.A. 

215 Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A. 

095 Banco Confidence de Câmbio S.A. 

756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB 

748 Banco Cooperativo Sicredi S.A. 

222 Banco Credit Agricole Brasil S.A. 

505 Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. 

Banco CSF S.A. 
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003 Banco da Amazônia S.A. 

083-3 Banco da China Brasil S.A. 

707 Banco Daycoval S.A. 

000 Banco de Lage Landen Brasil S.A. 

456 Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. 

214 Banco Dibens S.A. 

001 Banco do Brasil S.A. 

047 Banco do Estado de Sergipe S.A. 

037 Banco do Estado do Pará S.A. 

041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 

004 Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

265 Banco Fator S.A. 

224 Banco Fibra S.A. 

626 Banco Ficsa S.A. 

Banco Fidis S.A. 

000 Banco Ford S.A. 

000 Banco GMAC S.A. 

612 Banco Guanabara S.A. 

000 Banco Honda S.A. 

063 Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo 

000 Banco IBM S.A. 
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604 Banco Industrial do Brasil S.A. 

320 Banco Industrial e Comercial S.A. 

653 Banco Indusval S.A. 

249 Banco Investcred Unibanco S.A. 

184 Banco Itaú BBA S.A. 

000 Banco Itaú Veículos S.A. 

479 Banco ItaúBank S.A 

Banco Itaucard S.A. 

000 Banco Itaucred Financiamentos S.A. 

376 Banco J. P. Morgan S.A. 

074 Banco J. Safra S.A. 

217 Banco John Deere S.A. 

600 Banco Luso Brasileiro S.A. 

389 Banco Mercantil do Brasil S.A. 

370 Banco Mizuho do Brasil S.A. 

746 Banco Modal S.A. 

045 Banco Opportunity S.A. 

212 Banco Original S.A. 

623 Banco PAN S.A. 

611 Banco Paulista S.A. 

094-2 Banco Petra S.A. 
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643 Banco Pine S.A. 

000 Banco PSA Finance Brasil S.A. 

747 Banco Rabobank International Brasil S.A. 

356 Banco Real S.A. 

633 Banco Rendimento S.A. 

000 Banco Rodobens S.A. 

422 Banco Safra S.A. 

033 Banco Santander (Brasil) S.A. 

366 Banco Société Générale Brasil S.A. 

012 Banco Standard de Investimentos S.A. 

464 Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 

082-5 Banco Topázio S.A. 

000 Banco Toyota do Brasil S.A. 

634 Banco Triângulo S.A. 

000 Banco Volkswagen S.A. 

000 Banco Volvo (Brasil) S.A. 

655 Banco Votorantim S.A. 

610 Banco VR S.A. 

119 Banco Western Union do Brasil S.A. 

Banco Yamaha Motor S.A. 

021 BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo 
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719 Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A. 

755 Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

073 BB Banco Popular do Brasil S.A. 

081-7 BBN Banco Brasileiro de Negócios S.A. 

250 BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. 

078 BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento 

BNY Mellon Banco S.A. 

069 BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. 

125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo 

070 BRB - Banco de Brasília S.A. 

104 Caixa Econômica Federal 

477 Citibank S.A. 

487 Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão 

064 Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 

062 Hipercard Banco Múltiplo S.A. 

399 HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo 

492 ING Bank N.V. 

652 Itaú Unibanco Holding S.A. 

341 Itaú Unibanco S.A. 

488 JPMorgan Chase Bank 

254 Paraná Banco S.A. 
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751 Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo 

Standard Chartered Bank (Brasil) S/A–Bco Invest. 

UBS Brasil Banco de Investimento S.A. 

409 UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S.A. 

 

GLOSSÁRIO 

 

ATM = AUTOMATIC TELLER MACHINE 

BACEN = BANCO CENTRAL DO BRASIL 

BANCO MUNDIAL = BANCO INTERNACIONAL PARA A RECONSTRUÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO 

BB = BANCO DO BRASIL 

BNDES = BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

BRDE = BANCO REGIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL 

CCO = CITI COUNTRY OFFICER 

CMN = CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

CNF = CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

COPOM = COMITÊ DA POLÍTICA MONETÁRIA 

CPDS = CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

CVM = COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

DS = DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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EPFI = INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SIGNATÁRIAS DOS PRINCÍPIOS DO 

EQUADOR 

ESIA = ESTUDO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 

ESMP = PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

ESMS = SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

FEBRABAN = FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS 

FGTS = FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

FMI = FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 

GBC = GREEN BUILDING COUNCIL  

IOT = INTERNET OF THINGS 

LEED = LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN 

PNUMA = PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE 

PROER = PROGRAMA DE ESTÍMULO À REESTRUTURAÇÃO E AO 

FORTALECIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

QR CODE = QUICK RESPONDE CODE 

SELIC = SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA  

SFN = SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

SPB = SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO 

STR = SISTEMA  DE TRANSFERÊNCIAS DE RESERVAS 

SUMOC = SUPERINTENDÊNCIA DA MOEDA E DO CRÉDITO 

TED = TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL 
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UNEP = UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 
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INTRODUÇÃO 

A inserção das mulheres ao mercado de trabalho junto à consolidação do sistema 

capitalista significou o começo da verdadeira revolução social feminina. 

Diversas mudanças na economia mundial nas últimas décadas do século XX 

causaram impactos sobre as relações de comércio, produção e de trabalho, o que contribuiu 

para a entrada de novos colaboradores, incluindo o sexo feminino, no ambiente de trabalho. 

(ASSIS, 2009, p.2).  

A busca pela autonomia política e econômica das mulheres foram características 

definidoras do século passado, pois a chegada delas ao mercado de trabalho foi marcada por 

um período de dificuldades, rejeição e preconceitos.  

Milhões de mulheres no início de 1900 passaram a lutar por igualdade entre os sexos. 

Trinta anos mais tarde, as filhas e netas destas, trabalhavam nas fábricas para ajudar a 

construir as máquinas que ganhariam a Segunda Guerra Mundial (BUTT, 2010, p.4), outras 

abriram novas rotas de fugas do lar, com empregos de assistentes, vendedoras, guarda-livros 

e até mesmo datilógrafas (SAMPSON, 1996, p.73).  

As que se tornaram viúvas, ou eram de elite empobrecida, e precisavam se sustentar 

e aos filhos, preparavam doces por encomendas, arranjo de flores bordados e crivos, e 

lecionavam aulas de piano. Mas além de pouco valorizadas, essas atividades, eram mal vistas 

pela sociedade. (PROBST, 2003, p.1). 

A próxima geração conquistou igualdade em relação ao trabalho, leis registradas na 

Constituição, e também alguns benefícios como divórcio, matrícula em cursos superiores, a 

licença maternidade e também o dia internacional da mulher comemorado no dia 8 de março. 

Atualmente, muitas empresas não abrem mão de terem mulheres em suas equipes de 

colaboradores devido às características atribuídas a elas, como: flexibilidade, sensibilidade, 

intuição, capacidade para trabalhar em equipe, administrar a diversidade (GOMES, 2005, 

p.6) e por serem totalmente engajadas no local de trabalho. Alguns exemplos de mulheres                         

“poderosas” são Angela Merkel (Alemanha); Ellen Johnson-Sirleaf (Libéria); Indra Nooyi 

(Estados Unidos) e Dilma Rouseff (Brasil). 

Mas mesmo com todas as conquistas femininas e após um século de progresso 

impressionante, oportunidades econômicas globais para as mulheres ainda estão no comando 
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dos homens. Para a Revista The Econommist (2010), as mulheres, em média, ganham 75% 

dos salários masculinos, cuja diferença não pode ser explicada apenas por escolaridade ou 

experiência. (BUTT, 2010, p.4) 

Na maioria dos países, as mulheres têm menos oportunidades educacionais e de 

emprego do que os homens, e possuem restrições sociais que limitam as suas chances de 

progresso. Em alguns países em desenvolvimento, as mulheres ainda não podem votar, ter a 

própria propriedade ou até mesmo sair de casa sem a presença de um membro masculino da 

família (BUTT, 2010, p.4). 

Desta forma, é de extrema importância estudar e instigar sobre a evolução da mulher 

no mercado de trabalho em diferentes momentos do cenário macroeconômico, também 

entender os motivos que levaram a está ascensão, as conquistas e desafios que enfrentaram 

e ainda enfrentam nos dias de hoje. 

Assim o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de inserção da 

mulher no mercado de trabalho. Em específico, a história da evolução da mulher no ambiente 

mercadológico, identificando as principais lutas e conquistas, e desafios que enfrentaram e 

permanecem no mundo contemporâneo.  

O trabalho justificativa-se pela busca da valorização da mulher no mercado de 

trabalho. Através de pesquisa qualitativa como principal instrumento, já que haverá um 

corte-temporal espacial de determinado fenômeno pelo pesquisador. E como metodologia, 

serão utilizadas documentações bibliográficas para levantamento de informações relevantes 

e dados, como também artigos, revistas e sites da Internet.  

O trabalho está segmentado em três capítulos, o primeiro denominado “Desigualdade 

de Gênero”, abordará definições de desigualdade e do gênero feminino nos aspectos 

biológicos, sociais e culturais. 

No segundo capítulo “Inclusão de Gênero” será apresentada a evolução da mulher no 

mercado de trabalho, contextualizados a história internacional e brasileira, com as principais 

conquistas e lutas do sexo feminino e os grandes exemplos de mulheres na história. 

Por fim, no terceiro e último capítulo, “Novos conceitos para o mercado de trabalho”, 

serão discutidos os novos conceitos que o mercado de trabalho incorporou com a chegada 

da mulher ao ambiente mercadológico, como o por que das mulheres estarem “ganhando” o 

espaço masculino no ambiente de trabalho, quais os principais desafios enfrentados ainda 
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hoje neste ambiente, quais são as propostas ou caminhos para a contínua e valorização da 

mulher no trabalho e os principais programas já em prática nos quatro cantos do mundo para 

auxiliar a inserção das mulheres na sociedade como um todo.  
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CAPÍTULO 1. DESIGUALDADE E INCLUSÃO DE GÊNERO 

1.1 O QUE É DESIGUALDADE DE GÊNERO NO MERCADO DE 

TRABALHO? 

“De acordo com o Artigo Art. 5º, incisivo I - Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, assim sendo - homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”. (CURIA, LUIZ ROBERTO. Códigos 4 em 1: Conjugados 

– Civil, Comercial e Processo Civil. 8ª edição. São Paulo, Editora Saraiva, 

2012, p.16) 

Será que a teoria é aplicada na prática? Primeiramente para abordar o tema 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho é de extrema importância definir o conceito 

trabalho e mercado de trabalho. Para o site Sua Pesquisa (2009), trabalho é definido como: 

“Qualquer atividade física ou intelectual, realizada pelo ser humano, cujo 

objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Através dele que as civilizações 

conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho gera 

conhecimentos, riquezas materiais, satisfação pessoal e desenvolvimento 

econômico. Por isso ele é e sempre foi muito valorizado em todas as 

sociedades”. 

Kátia Santos (2010) complementa: 

“O conceito filosófico de trabalho formulado por Karl Marx abarca 

ontologicamente o todo da existência do homem. Não se trata de uma 

atividade determinada, como no sentido econômico, mas a práxis 

fundamental e específica da espécie humana, na qual há uma união 

essencial entre homem e objetividade. Assim, Marx entende que o caráter 

de uma espécie qualquer reside no tipo de atividade vital que ela exerce, 

de forma que o traço distintivo da humanidade seria o fato de o homem 

fazer de sua atividade vital um projeto de sua vontade e de sua consciência. 

Dessa forma, enquanto o animal é idêntico à sua atividade vital e sua 

produção não vai além do que necessita imediatamente para si e para sua 

prole, o homem, por meio do trabalho, procede à construção prática de um 

mundo objetivo, através da manipulação da natureza inorgânica. Isso é, 

para Marx, a afirmação do homem enquanto ser genérico consciente”. 

Para mercado de trabalho, CHIAVENATO (1991, p.24) define: 

“[...] constituído pelas ofertas de trabalho ou emprego 

oferecidas pelas organizações, de determinado ramo de negócio,  em 

determinada região e em determinada época.  É  basicamente 

definido pelas organizações e suas oportunidades de emprego”. 
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Com as definições de trabalho e mercado de trabalho será possível abordar o tema 

desigualdade entre os gêneros, que significa o não tratar o próximo com os mesmos direitos, 

deveres, privilégios e oportunidades, assim entende-se como a defesa da não igualdade do 

homem e da mulher no controle e no uso dos bens e serviços da sociedade.  

A desigualdade entre os gêneros implica, portanto, em defender a discriminação entre 

ambos os sexos, ao nível de um ser favorecido em algum aspecto da vida social, por exemplo, 

remuneração inferior com as mesmas atividades profissionais. (CONCEITO, 2015) 

De acordo com José Alves e Suzana Cavenaghi (2013, p.85) 

“[...] a desigualdade pode ser classificada em desigualdade de gênero, 

saúde, educação, uso de tempo e por último, a desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho”. 

E para Amílcar Filho (2005, p.135): 

“O gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. 

Seria melhor dizer: o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por 

meio do qual, o poder é articulado”. 

Assim, para Esther Duflo (2011, p. 2) apud José Alves e Suzana Cavenaghi (2013, 

p.84), o empoderamento das mulheres está positivamente relacionado com o 

desenvolvimento econômico a qual um fenômeno reforça o outro: 

“[...] o desenvolvimento econômico tem um papel importante na 

diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, em outra direção, o 

empoderamento das mulheres pode beneficiar o desenvolvimento”.  

Há também estudos que abordam o empoderamento das mulheres, das desigualdades 

reversas de gênero (ALVES; CAVENAGHI; 2013, p.84) de modo que poderá haver: 

 “[...] o fim dos homens no comando. O Brasil é um exemplo de país que 

vem passando por diversas transformações econômicas, sociais e culturais, 

o que tem possibilitado uma reconfiguração das relações de gênero, [...] 

progresso e autonomia feminina”. 

 

1.2 DESIGUALDADE DE GÊNERO: BRASIL VERSUS MUNDO 

Os avanços que as mulheres brasileiras conseguiram na educação, no mercado de 

trabalho, nos esportes, na previdência e na sociedade como um todo ainda não se traduziram 

em aumentos significativos nas diversas esferas dos espaços de poder público e privado 

(ALVES; CAVENAGHI, 2013, p.101).  
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“Durante a maior parte do século XX, o Brasil conviveu com os princípios 

discriminatórios e patriarcais do Código Civil de 1916. Somente com a 

Constituição Federal de 1988 consagrou-se a igualdade entre homens e 

mulheres como um direito fundamental [...] o princípio da igualdade entre 

os gêneros foi endossado no âmbito da sociedade e da família, neste caso, 

[...] este estabelece que os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelos homens e pelas mulheres. As 

definições constitucionais foram gradativamente convertidas em legislação 

ordinária, cujo significado é relevante para a implementação [...] no Brasil, 

por exemplo, [...] o novo Código Civil brasileiro (Lei 10.406, de 

10/1/2002)”. (ALVES; CAVENAGHI, 2013, p.101).  

E mesmo com a “igualdade” conquistada em lei, no ano de 2005, de cada 100 

mulheres apenas 53 trabalhavam. (BRUSCHINI, 2007, p.6).  

Hoje a realidade brasileira não mudou muito, conforme pesquisa realizada pelo 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (2015), o Brasil ocupa 79ª posição 

quando abordado o tema participação no mercado de trabalho, com 59,5% das mulheres 

(ativas no mercado de trabalho, acima de 15 anos) versus 80,9% dos homens (ativos acima 

de 15 anos). (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015) 

No mercado de trabalho brasileiro, segundo pesquisa da Catho Online (2011) com 

mais de 480 mil executivos e 200 mil empresas nacionais e multinacionais, o percentual de 

mulheres na presidência de empresas passou de 15,14% em 2001 para 22,91% em 2011. 

(WADHY, THAIS, 2011). Apontando que: 

“as mulheres brasileiras ocupam mais cargos de chefia em empresas de 

menor porte, em empresas com menos de 50 funcionários, as mulheres 

representam 25,77% dos cargos de presidente, enquanto que, em empresas 

acima de 1,5 mil colaboradores, o percentual cai para 5,98%”. 

A sucinta melhora na igualdade encontrada no Brasil é explicada por José Alves e 

Suzana Cavenaghi (2013, p.85): 

“O maior país da América Latina passou de uma economia primário-

exportadora, sustentada em uma base agrária e rural, para uma economia 

urbana, sustentada em uma base industrial e de serviços. A transição 

urbana elevou o percentual da população das cidades de 31,2%, em 1940, 

para 84,3%, em 2010. Paralelamente, houve uma transição demográfica 

com a passagem de altas para baixas taxas de mortalidade e natalidade, que 

foi acompanhada por uma transição epidemiológica. Em sequência à 

transição demográfica teve início a transição da estrutura etária e o 

consequente processo de mudança de uma sociedade jovem para uma 

sociedade em processo de envelhecimento. As mudanças nos padrões de 

família e nas formas de convivência dos arranjos domiciliares são 

elementos que acompanham e reforçam as demais transformações sociais. 

Tudo isto tem facilitado a transição de uma sociedade patriarcal para uma 
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sociedade pós-patriarcal, caracterizada por mudanças significativas nas 

relações de gênero, com maior autonomia e empoderamento das 

mulheres”. 

Levando em consideração também os indicadores que apontam para as situações de 

desvantagem social das mulheres, mas também as desigualdades em sentido contrário, ou 

seja, aquelas que desfavorecem o sexo masculino, como por exemplo:  

“Desigualdades de gênero na saúde: O aumento da esperança de vida, para 

ambos os sexos, é uma pré-condição para o desenvolvimento econômico e 

social de qualquer país. [...] quando se supera a mortalidade precoce que 

ceifa a vida de homens e mulheres”. (ALVES; CAVENAGHI; 2013, p.85) 

Conforme o Gráfico 1, em geral, os homens passaram de 66,7 anos para 69,4 anos e 

as mulheres de 74,4 anos para 77 anos. Portanto, a diferença de cerca de 7,6 anos tem se 

mantido na última década, favorecendo as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dinâmica demográfica e sua relevância econômica e social no Brasil: Implicações para o 

programa UNFPA apud Ministério da Saúde apud George Martine e José Eustáquio Diniz Alves 2011-2015, 

2011, p.86). 

“[...] Também há desigualdades de gênero na educação [...] outra área em 

que houve um grande avanço das mulheres e hoje existe uma desigualdade 

reversa, com o sexo feminino apresentando maiores níveis educacionais do 

que o sexo masculina”. (ALVES; CAVENAGHI, 2013, p.85) 

Conforme tabela 1 abaixo:  

Gráfico 1: Expectativa de vida dos homens e mulheres no Brasil 
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Tabela 1.  Educação feminina x masculina no Brasil 

Fonte: United Nations Development Programme, Human Development Reports, tabela 4, 2015 

(Adaptado pelo autor) 

Ao abordar desigualdade do uso do tempo, de acordo com José Eustáquio Diniz 

Alves e Suzana Marta Cavenaghi (2013): 

“[...] quando se trata dos trabalhos realizados na esfera da reprodução, mas 

que não são contabilizados na população economicamente ativa, as 

mulheres são ampla maioria. Segundo a PNAD (IBGE, 2005), 109,2 apud 

José Alves e Suzana Cavenaghi (2013), milhões de pessoas de 10 anos ou 

mais de idade declararam exercer atividades relacionadas com os afazeres 

domésticos, no Brasil; sendo que, deste conjunto, 71,5 milhões eram 

mulheres”. 

Demonstrados no Gráfico 2 da IBGE, ( 2009, p.99) apud José Eustáquio Diniz Alves 

e Suzana Marta Cavenaghi (2013) a maior dedicação das mulheres com 25,1 horas semanais 

aos afazeres domésticos, contra 10,2 horas dos homens, em 2009.  

 

 

 

 

 

 

Ranking País 

População 

feminina com 

escola secundária 

(acima de 25 

anos) 2005-2012 

População 

masculina com 

escola secundária 

(acima de 25 

anos) 2005-2012 

79 Brasil 51.9% 49.0% 
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Fonte: IBGE, PNAD, 2009, p.99 apud José Eustáquio Diniz Alves e Suzana Marta Cavenaghi (2013). 

Há mais evidente das desigualdades está no mercado de trabalho: 

“O Brasil apresentou um grande crescimento da População 

Economicamente Ativa (PEA) nas últimas 6 décadas [...] passou de 17,1 

milhões de pessoas, em 1950, para quase 101,1 milhões de pessoas, em 

2009 (aumento de 5,9 vezes). Representada por 56,7 milhões homens 

enquanto a 44,4 milhões mulheres em 2007 [...] parte desta expansão deve-

se a mudanças metodológicas nos instrumentos de coleta do censo e das 

pesquisas domiciliares, mas a tendência de aumento de longo prazo é 

inegável e são as mulheres a principal força por detrás do crescimento da 

força de trabalho no Brasil [...]. Evidentemente, o aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho não eliminou os problemas de segregação 

ocupacional e discriminação salarial, embora tenham sido abrandados 

[...]”.(ALVES; CAVENAGHI, 2013, p.92) 

Como é possível observar na tabela 2 abaixo, a desigualdade de gêneros não abrange 

países apenas países subdesenvolvidos ou emergentes, mas sim a todos. As mulheres ainda 

continuam a ser minoria no trabalho mesmo em países desenvolvidos e a ganharem menores 

salários com as mesmas responsabilidades e atividades no ambiente corporativo. 

Segundo a Fundação WageIndicator (2015), o Brasil comparado a outros países do 

mundo ocupa a posição de 71º. Nesta estão às disparidades salariais em todo o mundo por 

meio da diferença não ajustada de salários médios brutos por hora entre homens e mulheres 

e a porcentagem do salário dos homens. Estes números não são representativos de toda a 

população, mas sim dados coletados pela Fundação WageIndicator  durante os anos de 2013 

e 2014. (MEU SALÁRIO UOL, 2015) 

Tabela 2: Desigualdade salarial entre homens e mulheres 

 

Gráfico 2: Total de horas semanais gastas em afazeres domésticos por pessoas acima de 10 anos, 

por sexo e grupos de idade 
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País 

Dados 

da 

WageIndicator 

Posiçãoda 

WEF 

1 Azerbaijão 10 94 

2 Argentina 31 31 

3 Austrália 20 24 

4 Bélgica 8 10 

5 Brasil 38 71 

6 Bielorússia 17 32 

7 Sri Lanka 36 79 

8 Chile 27 66 

9 Colômbia 18 53 

10 Costa Rica 19 48 

11 República Checa 25 96 

12 Dinamarca 11 5 

13 Etiópia 28 127 

14 Finlândia 9 2 

15 França 21 16 

16 Alemanha 21 12 

17 Gana 17 101 

18 Guatemala 29 89 

19 Honduras 27 73 

20 Hungria 22 93 

21 Índia 24 114 

22 Indonésia 12 97 

23 Itália 24 69 
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24 Casaquistão 14 43 

25 Quênia 8 37 

26 Madagascar 10 41 

27 México 30 80 

28 Holanda 9 14 

29 Nicarágua 19 6 

30 Paraguai 29 81 

31 Perú 42 45 

32 Portugal 29 39 

33 Federação Russa 29 75 

34 Senegal 15 77 

35 Eslováquia 19 90 

36 Vietnã 14 76 

37 África do Sul 25 18 

38 Zimbabue 13 63 

39 Espanha 23 29 

40 Sul do Sudão 14  

41 Suécia 6 4 

42 Uganda 12 88 

43 Ucrânia 16 56 

44 Reino Unido 19 26 

45 Tanzânia 5 47 

46 Estados Unidos 26 20 

47 Zâmbia 6 119 
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Fonte: MEU SALÁRIO UOL. Desigualdade salarial entre homens e mulheres no mundo. 2015. 

Disponível em: < http://meusalario.uol.com.br/main/salario-e-renda/desigualdade-salarial-entre-homens-e-

mulheres-no-mundo >. Acesso em: 17 mar. 2015. 

A tabela 3 abaixo apresenta a porcentagem das mulheres que ocupam o parlamento 

dos países considerados muito desenvolvidos pela relevância a humanidade (homem). Os 

países que se destacam são Andorra (50%), Cuba (48,9%) e Finlândia (42,5%). Destacando 

Cuba a qual as mulheres foram convocadas a integrar a luta pela construção de uma 

sociedade socialista, pois, como disse Fidel Castro (1979, p. 51)  “a mulher tem que enfrentar 

numerosas tarefas no seio do processo revolucionário”. 

Tabela 3: Ocupação das mulheres no parlamento dos países considerados muito desenvolvidos pela 

relevância a humanidade (homem) 

 

Country 
Shareofseats 

in parliament (%) 

VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT 

1 Norway 39,6 

2 Australia 29,2 

3 Switzerland 27,2 

4 Netherlands 37,8 

5 United States 18,2 

6 Germany 32,4 

7 New Zealand 32,2 

8 Canada 28,0 

9 Singapore 24,2 

10 Denmark 39,1 

11 Ireland 19,5 

12 Sweden 44,7 

13 Iceland 39,7 

14 

United 

Kingdom 22,6 

15 

Korea 

(Republicof) 15,7 

17 Japan 10,8 

18 Liechtenstein 20,0 

19 Israel 22,5 

20 France 25,1 

21 Austria 28,7 

http://meusalario.uol.com.br/main/salario-e-renda/desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-no-mundo
http://meusalario.uol.com.br/main/salario-e-renda/desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-no-mundo
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21 Belgium 38,9 

21 Luxembourg 21,7 

24 Finland 42,5 

25 Slovenia 24,6 

26 Italy 30,6 

27 Spain 35,2 

28 CzechRepublic 20,6 

29 Greece 21,0 

31 Qatar 0,1 

32 Cyprus 10,7 

33 Estonia 20,8 

34 Saudi Arabia 19,9 

35 Lithuania 24,1 

35 Poland 21,8 

37 Andorra 50,0 

37 Slovakia 18,7 

39 Malta 14,3 

40 

United Arab 

Emirates 17,5 

41 Chile 13,9 

41 Portugal 28,7 

43 Hungary 8,8 

44 Bahrain 18,8 

44 Cuba 48,9 

46 Kuwait 6,2 

47 Croatia 23,8 

48 Latvia 23,0 

49 Argentina 37,7 
 

Fonte: United Nations Development Programme, Human Development Reports tabela 4, 2015 

(Adaptado pelo autor) 

Japão (10,8%), Kuwait (6,2%), Hungria (8,8%), Qatar (0,1%) são os países 

classificados com as piores porcentagens de participação do sexo feminino nos parlamentos. 

Nos países considerados desenvolvidos pela relevância a humanidade (homem), 

conforme tabela 4 abaixo, a participação das mulheres na política recebe destaque em 

República das Seicheles (43,8%), Equador (38,7%) e Costa Rica (38,6%). Em contraste a 

Líbano (3,1%), Irã (3,1%) e Tonga (3,6%). 
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Tabela 4: Ocupação das mulheres no parlamento dos países considerados desenvolvidos pela relevância a 

humanidade (homem) 

HIGH HUMAN DEVELOPMENT 

50 Uruguay 12,3 

51 Bahamas 16,7 

51 Montenegro 17,3 

53 Belarus 29,5 

54 Romania 11,6 

55 Libya 16,5 

56 Oman 9,6 

57 Russian Federation 12,1 

58 Bulgaria 24,6 

59 Barbados 21,6 

60 Palau 10,3 

61 Antiguaand Barbuda 19,4 

62 Malaysia 13,9 

63 Mauritius 18,8 

64 Trinidad and Tobago 26,0 

65 Lebanon 3,1 

65 Panama 8,5 

67 
Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 17,0 

68 Costa Rica 38,6 

69 Turkey 14,2 

70 Kazakhstan 18,2 

71 Mexico 36,0 

71 Seychelles 43,8 

73 Saint Kitts and Nevis 6,7 

73 Sri Lanka 5,8 

75 Iran (Islamic Republic of) 3,1 

76 Azerbaijan 16,0 

77 Jordan 12,0 

77 Serbia 33,2 

79 Brazil 9,6 

79 Georgia 12,0 

79 Grenada 25,0 

82 Peru 21,5 

83 Ukraine 9,4 

84 Belize 13,3 

84 
The former Yugoslav 

Republic of Macedonia 34,1 
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86 Bosnia and Herzegovina 19,3 

87 Armenia 10,7 

88 Fiji .. 

89 Thailand 15,7 

90 Tunisia 26,7 

91 China 23,4 

91 
Saint Vincent and the 

Grenadines 13,0 

93 Algeria 25,8 

93 Dominica 12,5 

95 Albania 17,9 

96 Jamaica 15,5 

97 Saint Lucia 17,2 

98 Colombia 13,6 

98 Ecuador 38,7 

100 Suriname 11,8 

100 Tonga 3,6 

102 Dominican Republic 19,1 
Fonte: United Nations Development Programme, Human Development Reports tabela 4, 2015 

(Adaptado pelo autor) 

Já para os países considerados médio/baixo desenvolvidos pela relevância a 

humanidade (homem), conforme tabela 5 abaixo, a participação das mulheres na política 

recebe destaque em Ruanda (51,9%), Senegal (42,7% e Timor Leste (38,5). Já em 

Micronesia (0,1%), Vanuatu (0,1%) e Iemen (0,7%) o percentual de participação aproxima-

se a 0%. 

 

Tabela 5: Ocupação das mulheres no parlamento dos países considerados com médio e baixo 

desenvolvimento pela relevância a humanidade (homem). 

MEDIUM/LOW HUMAN DEVELOPMENT 

103 Maldives 6,5 

103 Mongolia 14,9 

103 Turkmenistan 16,8 

106 Samoa 4,1 

107 Palestine, Stateof .. 

108 Indonesia 18,6 

109 Botswana 7,9 

110 Egypt 2,8 

111 Paraguay 18,4 

112 Gabon 16,7 
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113 
Bolivia (Plurinational 

State of) 30,1 

114 Moldova (Republic of) 19,8 

115 El Salvador 26,2 

116 Uzbekistan 19,2 

117 Philippines 26,9 

118 South Africa 41,1 

118 Syrian Arab Republic 12,0 

120 Iraq 25,2 

121 Guyana 31,3 

121 Viet Nam 24,4 

123 Cape Verde 20,8 

124 
Micronesia 

(Federated States of) 0,1 

125 Guatemala 13,3 

125 Kyrgyzstan 23,3 

127 Namibia 25,0 

128 Timor-Leste 38,5 

129 Honduras 19,5 

129 Morocco 11,0 

131 Vanuatu 0,1 

132 Nicaragua 40,2 

133 Kiribati 8,7 

133 Tajikistan 17,5 

135 India 10,9 

136 Bhutan 6,9 

136 Cambodia 18,1 

138 Ghana 10,9 

139 
Lao People's 

Democratic Republic 
25,0 

140 Congo 9,6 

141 Zambia 11,5 

142 Bangladesh 19,7 

142 
Sao Tome and 

Principe 18,2 

144 Equatorial Guinea 18,8 

145 Nepal 33,2 

146 Pakistan 19,7 

147 Kenya 19,9 

148 Swaziland 21,9 

149 Angola 34,1 

150 Myanmar 4,6 
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151 Rwanda 51,9 

152 Cameroon 16,1 

152 Nigeria 6,6 

154 Yemen 0,7 

155 Madagascar 15,8 

156 Zimbabwe 35,1 

157 Papua New Guinea 2,7 

157 SolomonIslands 2,0 

159 Comoros 3,0 

159 
Tanzania (United 

Republic of) 36,0 

161 Mauritania 19,2 

162 Lesotho 26,8 

163 Senegal 42,7 

164 Uganda 35,0 

165 Benin 8,4 

166 Sudan 24,1 

166 Togo 15,4 

168 Haiti 3,5 

169 Afghanistan 27,6 

170 Djibouti 12,7 

171 Côte d'Ivoire 10,4 

172 Gambia 7,5 

173 Ethiopia 25,5 

174 Malawi 22,3 

175 Liberia 11,7 

176 Mali 10,2 

177 Guinea-Bissau 14,0 

178 Mozambique 39,2 

179 Guinea .. 

180 Burundi 34,9 

181 Burkina Faso 15,7 

182 Eritrea 22,0 

183 Sierra Leone 12,4 

184 Chad 14,9 

185 
Central African 

Republic 12,5 

186 
Congo (Democratic 

Republic of the) 8,3 

187 Niger 13,3 
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Fonte: United NationsDevelopmentProgramme, HumanDevelopmentReports tabela 4, 2015 

(Adaptado pelo autor) 

 

Ao realizar comparações entre os ápices e menores índices de participação da mulher 

na política dos países desenvolvidos pela relevância a humanidade (homem). - Andorra, 

Cuba, Finlândia, Equador, Costa Rica, Kuwait, Japão, Qatar, Líbano, Irã, Tonga - e 

subdesenvolvidos pela relevância a humanidade (homem) - Vanuatu, Micronesia, Iêmen, Sri 

Lanca, Panamá, Ucrânia, Brasil, Bolívia, México, Nicarágua, Timor Leste, Senegal e 

Ruanda - é possível observar, no gráfico 3, que a desigualdade de gênero ainda está presente 

em todos os quatro cantos do mundo, independente da economia-política-cultura. 

 

  

 

 

 

 

 

     Fonte: Criado pelo autor baseado nas tabelas 3, 4 e 5. 

E por fim, as mulheres também sofrem de um fenômeno chamado de Feminicídio ou 

Femicídio, que é definido por Ana Soares (2015) como: 

“Termo usado para designar toda violência contra a mulher - que leva ou 

pode levar à morte. Vai desde o assédio verbal e outras formas de abuso 
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emocional, até o abuso físico ou sexual. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde, o feminicídio geralmente envolve o assassinato intencional de 

mulheres apenas por serem mulheres.” 

Para Nadine Gasman (2015) apud Ana Soares (2015) porta voz da ONU Mulheres 

no Brasil: 

“A violência contra as mulheres é uma construção social, resultado da 

desigualdade de forças nas relações de poder entre os homens e mulheres. 

É criada nas relações sociais e reproduzidas pela sociedade”. 

Ainda em seu artigo, Ana Soares (2015) ressalta que segundo a Constituição 

Brasileira, artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 (2006) as formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher são: 

“I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como 

qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 

autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou 

que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como qualquer 

conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 

força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que 

a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 

coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência 

patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V - a 

violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria”. 

O feminicídio normalmente é cometido por homens, mas, algumas vezes, também 

envolve membros da família da vítima – inclusive do sexo feminino. Ele difere do homicídio 

masculino, pois a maioria dos casos de feminicídio é cometida por parceiros ou ex-parceiros 

e pode envolver o abuso contínuo em casa, com ameaças ou intimidação, violência sexual 

ou situações as quais as mulheres têm menos poder ou recursos do que o homem. (SOARES, 

2015) 

Apontado por Maurício Santoro (2015) apud Ana Soares (2015), cientista politico e 

assessor de direitos humanos da Anistia Internacional no Brasil, como: 
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“A razão principal destes crimes é o machismo. É um círculo vicioso, 

porque a baixa participação das mulheres na política não consegue levar 

aos órgão institucionais e públicos uma melhora, um desenvolvimento”. 

Os casos de feminicídio íntimo têm crescido nos últimos anos entre as grávidas, 

segundo relatos de polícia e registros médicos coletados pela OMS (2015): 

“A OMS e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres 

descobriram que mais de 35% de todos os assassinatos de mulheres no 

mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Em comparação, o mesmo 

estudo estima que apenas 5% dos assassinatos de homens são cometidos 

por uma parceira”. 

A Organização das Nações Unidas (2015) estima que, no mínimo, 5 mil mulheres 

são mortas por crimes de honra no mundo por ano. (SOARES, 2015) 

“Crimes de honra” são assassinatos de meninas ou mulheres a mando da 

própria família, por alguma suspeita ou caso de transgressão sexual (quebra 

de regras e/ou tabus) ou de comportamento, tais como adultério, relações 

sexuais ou gravidez fora do casamento – ou mesmo, se a mulher for 

estuprada. O crime é praticado para não “manchar o nome da família”. 

Os assassinatos ocorrem de diversas formas, como por armas de fogo, facadas e 

estrangulamentos; também mortes por queimaduras, apedrejamento, obrigadas a tomar 

venenos e jogadas pela janela. (SOARES, 2015). 

Mais evidente no continente indiano, local em que ainda há o costume do dote 

(quantia de bens ou dinheiro oferecida ao noivo pela família da noiva, para acertar o 

casamento). Geralmente, ocorre com mulheres recém-casadas que são mortas por sogros por 

esse motivo (SOARES, 2015): 

“Algumas instituições calculam que 25 mil mulheres recém-casadas são 

mortas ou mutiladas a cada ano, como resultado da violência relacionada 

ao dote. Neste caso, grande parte das mulheres tem o corpo incendiado”. 

De acordo com o estudo Global Burden of Disease, realizado pela Organização 

Mundial de Saúde, edição 2012 apud Ana Soares (2015), as queimaduras são a 7ª causa mais 

comum de morte entre as mulheres com idades entre 15 e 44 anos em todo o mundo. Na 

região sudeste da Ásia, o fogo foi a 3ª causa mais comum dessas morte. (SOARES, 2015). 

Já no Femicídio não intimo, de acordo com Ana Soares (2015): 

“o crime é cometido por alguém que não tenha relacionamento íntimo com 

a mulher. A região da América Latina é uma das mais conturbadas por 

crimes como este: estupros, assédios e assassinatos, por discriminação de 

gênero”. 



23 

 

 

Pelo menos 400 mulheres foram brutalmente assassinadas na década passada, em 

Ciudad Juárez, na fronteira do México com os EUA, por exemplo. Em 2008, mais de 700 

mulheres foram assassinadas na Guatemala. Muitos desses assassinatos foram precedidos 

por abuso sexual brutal e tortura. (SOARES, 2015). 

Outro ponto observado segundo o estudo do Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – Unicef apud Ana Soares (2015): 

“Mais de 100 milhões de meninas poderão ser vítimas de casamentos 

forçados durante a próxima década, Estes casamentos ocorrem em todo o 

mundo, mas são mais comuns no Sul da Ásia e em zonas da África 

Subsaariana, atingindo 65% de meninas em Bangladesh, 48% na Índia e 

76% no Níger, por exemplo. 

As menores casadas têm pouca ou nenhuma escolaridade e, portanto, 

poucas oportunidades de educação, limitando sua capacidade para 

ingressar no mercado de trabalho e ter um rendimento independente. 

O casamento arranjado costuma ocorrer por “proteção da virgindade”, 

“honra da família”, além de “proteção e segurança econômica” – sendo a 

pobreza um dos principais fatores. Muitas vezes, as mulheres são trocadas 

por animais (como camelos) e dívidas”. 

E o estudo finaliza com outra forma violência contra a mulher, a mutilação genital: 

“Embora ocorra em vários países, principalmente no continente africano, 

a mutilação genital feminina (FGM, na sigla em inglês) não é considerada 

internacionalmente como algo legítimo, por ser muito violenta e agredir os 

direitos sexuais das mulheres. Porém, mesmo ilegal, é praticada em 

diversos países como no Egito, sendo perpetuado por grupos que seguem 

determinadas culturas e religiões. É uma prática exercida pelas próprias 

famílias, como avó e mães. 

Mais de 135 milhões de meninas e mulheres vivas já foram cortadas nos 

29 países da África e Oriente Médio, onde a prática está concentrada. A 

ONU estima que até 2030 mais de 86 milhões de meninas ainda serão 

mutiladas. Em média, 6 mil mulheres por dia sofrem mutilação genital. 

Em alguns países, como a Somália, a incidência de mulheres que sofrem 

mutilação é de 99%. A média de idade varia de um local ao outro, mas 

pode ocorrer logo após o nascimento”. 

No Brasil, uma pesquisa realizada pelo Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher 

, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 

(COMPROMISSO E ATITUDE, 2014) revelou que:  

“cerca de 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência 

sofrem agressões semanal ou diariamente. Em mais de 80% dos casos, a 

violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram 

algum vínculo afetivo: atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados 

ou amantes das vítimas”.  
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A pesquisa também apontou que em 2014 do total de 52.957 denúncias de violência 

contra a mulher, 27.369 corresponderam a denúncias de violência física (51,68%), 16.846 

de violência psicológica (31,81%), 5.126 de violência moral (9,68%), 1.028 de violência 

patrimonial (1,94%), 1.517 de violência sexual (2,86%), 931 de cárcere privado (1,76%) e 

140 envolvendo tráfico (0,26%). Conforme Gráfico 4: 

 

  

Fonte: COMPROMISSO E ATITUDE. Central de atendimento à mulher – Ligue 180 registrou 485 

mil ligações em 2014. 06/03/2015. Disponível em: < http://www.compromissoeatitude.org.br/central-de-

atendimento-a-mulher-ligue-180-registrou-485-mil-ligacoes-em-2014-spm-06032015/ >. Acesso em: 21 mar. 

2015. (Adaptado pelo autor). 

Já com relação ao perfil do usuário do Ligue 180 – Canal de atendimento (2014): 

“é importante registrar que o serviço é majoritariamente procurado pelo 

sexo feminino (85,80%). Em sua grande maioria (80%), as 

mulheres relatam violências praticadas por homens (companheiros, 

cônjuges, namorados, amantes) com os quais mantêm ou mantiveram 

algum vínculo afetivo (82,53%). As denúncias restantes estão relacionadas 

a relações familiares (11,20%), relações externas (5,93%) e homoafetivas 

(0,34%)”. 

 

1.3 MULHER E SUAS DEFINIÇÕES 

Para Flavio Costa (2014): 

“Ser mulher...  

É viver mil vezes em apenas uma vida. 

É lutar por causas perdidas e 

sempre sair vencedora. 

Gráfico 4: Tipos de violências contra as mulheres 
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É estar antes do ontem e depois do amanhã. 

É desconhecer a palavra recompensa apesar dos seus atos.  

 

Ser mulher...  

É caminhar na dúvida cheia de certezas. 

É correr atrás das nuvens num dia de sol. 

É alcançar o sol num dia de chuva.  

 

Ser mulher...  

É chorar de alegria e muitas vezes 

sorrir com tristeza. 

É acreditar quando ninguém mais acredita. 

É cancelar sonhos em prol de terceiros. 

É esperar quando ninguém mais espera. 

 

Ser mulher... 

É identificar um sorriso triste e uma lágrima falsa. 

É ser enganada, e sempre dar mais uma chance. 

É cair no fundo do poço, e emergir sem ajuda. 

 

Ser mulher... 

É estar em mil lugares de uma só vez. 

É fazer mil papeis ao mesmo tempo. 

É ser forte e fingir que é frágil...  

Pra ter um carinho. 

 

Ser mulher... 

É se perder em palavras e  

depois perceber que se encontrou nelas. 

É distribuir emoções 

que nem sempre são captadas. 

 

Ser mulher... 
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É comprar, emprestar, alugar, 

vender sentimentos, mas jamais dever.  

É construir castelos na areia, 

vê-los desmoronados pelas águas. 

E ainda assim amá-los. 

 

Ser mulher... 

É saber dar o perdão... 

É tentar recuperar o irrecuperável. 

É entender o que ninguém mais conseguiu desvendar. 

 

Ser mulher... 

É estender a mão a quem ainda não pediu. 

É doar o que ainda não foi solicitado. 

 

Ser mulher... 

É não ter vergonha de chorar por amor. 

É saber a hora certa do fim. 

É esperar sempre por um recomeço. 

 

Ser mulher... 

É ter a arrogância de viver 

apesar dos dissabores, 

das desilusões, das traições  

edas decepções. 

Ser mulher... 

É ser mãe dos seus filhos... 

Dos filhos de outros. 

É amá-los igualmente. 

 

Ser mulher... 

É ter confiança no amanhã e 

aceitação pelo ontem. 
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É desbravar caminhos difíceis 

em instantes inoportunos. 

E fincar a bandeira da conquista. 

 

Ser mulher... 

É entender as fases da lua 

por ter suas próprias fases”.   

 

1.3.1 Aspectos biológicos, sociais e culturais 

Para Claudia Andrade (2012, p.13):  

“O conhecimento é algo do qual nenhum ser humano pode escapar. O ser 

humano está, desse modo, destinado ao conhecimento. Entretanto, a ideia 

de um conhecimento influenciado por determinados fatores, não é, 

certamente, um pensamento bem-vindo para nós seres humanos que 

primamos tanto pela autonomia de nossos pensamentos e de nossa 

capacidade de compreensão imediata do mundo e da realidade. Segundo 

Humberto Maturana e Francisco Varela (2012) todos os organismos 

funcionam devido a seu acoplamento estrutural, ou seja, devido à sua 

interação com o meio, que se caracteriza por uma mudança estrutural 

contínua (que não cessa enquanto houver vida) e, ao mesmo tempo, pela 

conservação dessa recíproca relação de transformação entre o organismo 

(unidade) e o meio, pois a forma como ocorre esse processo depende do 

meio e do contexto em que se vive. Isso significa que, embora sejamos 

determinados por uma estrutura biológica, essa determinação estrutural 

não implica num reducionismo biológico, pois o meio interfere na forma 

com que iremos interagir com nossas próprias estruturas - regulação 

circular, na qual o indivíduo age sobre o meio e o meio age sobre ele”. 

Para Claudia Gregory Bateson (2012, p.13) apud Andrade (2012): 

“os processos políticos não são senão fenômenos biológicos. Isto porque o 

comportamento, social ou político, é biológico, na medida em que todo 

comportamento é um comportamento da vida. O social, então, é 

determinado pelo biológico, pois é determinado pelo comportamento dos 

indivíduos, ou seja, pelo comportamento da vida dos elementos que 

interagem entre si. Sob esse prisma, o comportamento deixa de ser visto 

“apenas” como algo caracteristicamente social, pois é, antes de tudo, 

biológico. O comportamento, então, é algo não só da vida, mas que 

acontece entre seres que, além de viverem, também raciocinam e refletem, 

e sendo assim, o comportamento é um sistema biológico, pois são os seres 

humanos que fazem parte desse sistema biológico-cultural. O ser humano 

é biológico e cultural e o comportamento é biológico, pois se configura 

pelo agir humano e possui, dessa maneira, um tremendo poder 

especificador da realidade. Com isso, apesar de ser um sistema 

biologicamente determinado, o comportamento não está imune às 

complexidades da vida e às contingências do meio, possuindo, dessa 
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forma, uma autonomia autor reguladora capaz de especificar a realidade. 

O ato de cooperar e de vivermos em um consenso a ponto de constituirmos 

uma sociedade, na medida do possível organizada é, desse modo, o que 

configura a característica de nossa condição biológica, sendo, portanto, 

comum a todos nós e não, como se costuma pensar, uma característica de 

nossa evolução cultural civilizada nem tampouco característica de nossa 

racionalidade. Na verdade, são esses impulsos altruístas, enquanto 

condições biológicas, que tornam possível haver fenômeno social. Desse 

modo, Maturana e Varela ressaltam nosso altruísmo biológico natural 

como um primeiro poder e, em consequência desse altruísmo, eles 

destacam nossa necessidade de fazer parte de grupos humanos que operam 

consensualmente entre si. Porém, não nos damos conta disto porque fomos 

acostumados desde o século passado a pensar, não em altruísmo, mas em 

uma civilização que se construiu, e “evoluiu”, à base de disputa e 

competição”. 

Na biologia, a definição de mulher para o site Biomania (2015) se inicia na 

determinação cromossômica do sexo: 

“ao se comparar uma célula masculina com uma célula feminina, notam-

se diferenças entre os seus cromossomos, que habitualmente se restringem 

a um par, chamados cromossomos sexuais ou alossomos. Todos os demais, 

idênticos nas células masculina e feminina, são autossomos. Compare, por 

exemplo, os cromossomos da mosca-da-fruta macho e da fêmea. 

O macho possui um par de cromossomos sexuais no qual um deles é muito 

maior que o outro. O maior é o cromossomo X, enquanto o outro é o 

cromossomo Y. No núcleo das células femininas, há um par de 

cromossomos X, e não há cromossomo Y. 

Esse tipo de diferenciação cromossômica só é encontrada nas espécies não-

hermafroditas, [...] aqueles que não possuem os sistemas reprodutores 

masculino e feminino funcionantes em um mesmo indivíduo[...]”. 

Ao abordar o conceito “mulher”, Karlla Patrícia (2011), compara as diferenças físicas 

entre “fêmeas e machos”, através da definição do termo “Dimorfismo sexual”: 

“é o termo científico para as diferenças físicas entre machos e fêmeas de 

uma espécie, mas [...] homens e mulheres são fisicamente mais 

semelhantes do que diferentes”.  

No entanto, além dos órgãos genitais, há algumas diferenças fundamentais projetadas 

durante a evolução para cada sexo com o objetivo reprodutivo, segundo Karlla Patrícia 

(2011): 

“Primeiro [...]quando abordada diferença entre homens e mulheres os 

seios/peito pode ser uma das primeiras coisas que vem a cabeça. As 

mulheres são os únicos primatas que possuem os seios salientes, mesmo 

quando não estão amamentando. A maioria dos cientistas acredita que as 

estruturas molduradas por gordura funcionam como uma estratégia da 

evolução atrair e guiar os homens para o sucesso evolutivo. Já os homens, 



29 

 

 

possuem apenas os mamilos, que são estruturas codificadas pelos genes 

antes mesmo de decidir o sexo. 

Segundo, [...] homens e mulheres possuem uma cartilagem em volta 

laringe que serve para proteger principalmente as cordas vocais. Nos 

homens, os pedaços dessa cartilagem se projetam mais, formando o pomo-

de-adão que faz com que a voz seja mais grossa. O tom de voz mais forte 

nos homens por causa da testosterona, em que os níveis são indicadores de 

qualidade genética e aptidão sexual [...]. 

Terceiro,[...]enquanto mulheres tem uma pele lisa com pelos limitados à 

região genital, alguns homens exibem uma verdadeira cabeleira pelo corpo, 

inclusive no rosto. Bem, isso também é culpa dos hormônios sexuais 

(andrógenos). Mais uma vez a mulher selecionou o que considerava mais 

atraente sexualmente e assim, conforme sugeres os psicólogos 

evolucionistas, homens barbudos e com pelos pelo corpo tornaram-se 

predominantes. Esta atração também predominava pois funcionava como 

um indicativo de maturidade sexual. Por outro lado, os hormônios que 

desenvolvem os pelos no corpo do homem, também os leva a ficar careca 

futuramente. 

Quarto, [...]em geral os homens são mais musculosos que as mulheres. 

Enquanto o metabolismo masculino queima calorias mais rápido, o 

feminino tende a converter mais o alimento em gordura. Elas armazenam 

a gordura extra em seus seios, coxas, nádegas, e como a gordura 

subcutânea na camada inferior da pele formando a escultura feminina que 

conhecemos hoje. Mulheres foram planejadas para gerar e parir e por isso 

tem quadris mais largos e mantem uma gordura extra para sustentar 

a gravidez. Os homens possuem o benefício de ser o mais forte e ágil 

possível, tanto em sua busca por alimento, e quando em competição com 

outros homens. 

Quinto, [...]quanto mais testosterona um homem tem, mais forte a testa, 

maçãs do rosto e linha da mandíbula. Enquanto isso, quanto mais 

estrogênio a mulher tem, mais cheios o rosto e os lábios e maior as 

sobrancelhas. Assim, os hormônios sexuais controlam as também as 

características faciais entre macho e fêmea. Essas diferenças também são 

resultado da seleção natural. Hoje, estudos comprovam que quando as 

mulheres estão a procura de um parceiro em longo prazo, elas tendem a 

preferir homens com características mais afeminados, que têm menos 

testosterona e são susceptíveis de ser parceiros mais fiéis que ajudam no 

cuidado com o prole. 

A partir do biológico determina-se o social, pois este é determinado pelo 

comportamento dos indivíduos que interagem entre si, termo definido por Sociologia, 

segundo Paulo Ribeiro (2015): 

“A Sociologia trata das funções e atividades exercidas pelo indivíduo em 

sociedade, principalmente ao desempenhar suas relações sociais ao viver 

em grupo. A vida social pressupõe expectativas de comportamentos entre 

os indivíduos, e dos indivíduos consigo mesmos. Essas funções e esses 

padrões comportamentais variam conforme diversos fatores, como classe 
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social, posição na divisão social do trabalho, grau de instrução, credo 

religioso e, principalmente, segundo o sexo”. 

As questões de gênero dizem respeito às relações sociais e aos papéis sociais 

desempenhados conforme o sexo do indivíduo, sendo o papel da mulher o mais estudado e 

discutido dentro dessa temática, haja vista a desigualdade sexual existente com prejuízo para 

a figura feminina. Assim, enquanto o sexo da pessoa está ligado ao aspecto biológico, o 

gênero - a feminilidade ou masculinidade enquanto comportamentos e identidade -trata-se 

de uma construção cultural, fruto da vida em sociedade. (RIBEIRO, 2015). 

Mulheres e homens ao longo de boa parte da história da humanidade desempenhavam 

papéis sociais muito diferentes, Paulo Ribeiro (2015) escreve em seu artigo “O Papel das 

Mulheres na sociedade” que: 

“As diferenças sexuais sempre foram valorizadas ao longo dos séculos 

pelos mais diferentes povos em todo o mundo. Algumas culturas – como a 

ocidental – associaram a figura feminina ao pecado e à corrupção do 

homem, como pode ser visto na tradição judaico-cristã. Da mesma forma, 

a figura feminina foi também associada à ideia de uma fragilidade maior 

que a colocasse em uma situação de total dependência da figura masculina, 

seja do pai, do irmão, ou do marido, dando origem aos moldes de uma 

cultura patriarcalista e machista. Assim, esse modelo sugeria a tutela 

constante das mulheres ao longo de suas vidas pelos homens, antes e depois 

do matrimônio. 

Aliás, o casamento enquanto ritual marcaria a origem de uma nova família 

na qual a mulher assumira o papel de mãe, passando das “mãos” de seu pai 

para as de seu noivo, como se vê no ato da cerimônia”. 

Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o 

seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo 

postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos 

submissas (RIBEIRO, 2015).  

Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, apresentar maior autonomia 

e liberdade de expressão, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. 

Para Rodrigo Pena (2015): 

“A mulher, em muitos perfis familiares, acumula tanto as funções 

trabalhistas quanto as domésticas e até as maternas, ficando, muitas vezes, 

sobrecarregada. Além disso, o número de mulheres ocupando cargos de 

nível superior nas empresas ainda é menor, embora elas constituam a 

maioria apta a pertencer ao mercado de trabalho”.  
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A mulher do século XXI deixou de acreditar numa inferioridade natural da mulher 

diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos da vida social, comandam escolas, 

universidades, empresas, cidades e, até mesmo, países, como por exemplo, a presidente 

Dilma Roussef, primeira mulher a assumir a presidência no Brasil. As coisas de menino e de 

menina, de homem e de mulher, podem variar temporal e historicamente, de cultura em 

cultura, conforme convenções elaboradas socialmente. Para Riane Eisler em sua obra O 

Cálice e a Espada – A Nossa História, o Nosso Futuro (2008, p.111): 

“Na maior parte dos livros de história, as intermitentes caças às bruxas ao 

longo de vários séculos em que, seguindo as ordens da Igreja, os homens 

infligiam de forma sádica torturas horrendas a milhares, possivelmente 

milhões, de "bruxas", são no máximo mencionadas de passagem. Quando 

essas perseguições bárbaras a mulheres (a maioria delas acabou sendo 

condenada à dor excruciante da morte lenta na fogueira) chegam a ser 

citadas, em geral são explicadas como resultado de histeria coletiva. Do 

século XIII ao XVI, ou o campesinato europeu simplesmente enlouqueceu, 

ou então as próprias bruxas eram dementes [...] milhões de bruxas, 

feiticeiras, possuídas e obcecadas constituíam vasto contingente de 

neuróticas severas (e) psicóticas [...] a febre das bruxas não era uma orgia 

de linchamento nem um suicídio em massa realizado por mulheres 

histéricas. Ao contrário, eles seguiam procedimentos bem ordenados e 

legais. As caças às bruxas eram campanhas bem organizadas, iniciadas, 

financiadas e executadas pela Igreja e pelo Estado". Um dos estímulos para 

tais perseguições foram, a começar pelo próprio tratamento de monarcas e 

da nobreza do século XIII, os "médicos" educados pela Igreja (que na 

verdade não receberam qualquer ensinamento prático para a cura), que 

começaram a competir com as tradicionais "mulheres sábias", as quais 

passaram a ser acusadas de possuir "poderes mágicos" que afetavam a 

saúde — e, muitas vezes, queimadas na fogueira pelo "crime" de usar esses 

dons para curar e ajudar. Outro estímulo, refletido na acusação da 

existência de reuniões organizadas pelas bruxas, onde os pagãos se 

encontravam nas florestas a fim de associar-se com demônios, residia no 

fato de muitas dessas mulheres evidentemente se agarrarem a antigas 

crenças religiosas, incluindo provavelmente o culto a uma deidade 

feminina e/ou seu filho-consorte, o antigo deus-touro (o atual demônio de 

casco fendido)”. 

Assim, como na cultura do século XIII, a mulher é vista de diferente formas para 

cada cultura, o que pode vir a explicar a grande desigualdade de gênero no ambiente de 

trabalho, vide tabelas 2 (p. 19), 3 (p. 21), 4 (p. 23), e 5 (p.24). 

Na cultura Islâmica, para Veja Online (2015): 

“Meninas proibidas de ir à escola e condenadas ao analfabetismo. 

Mulheres impedidas de trabalhar e de andar pelas ruas sozinhas. Milhares 

de viúvas que, sem poder ganhar seu sustento, dependem de esmolas ou 

simplesmente passam fome. Mulheres com os dedos decepados por pintar 

as unhas. Casadas, solteiras, velhas ou moças que sejam suspeitas de 

transgressões - e tudo o que compõe a vida normal é visto como 
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transgressão - são espancadas ou executadas. E por toda parte aquelas 

imagens que já se tornaram um símbolo: grupos de figuras idênticas, sem 

forma e sem rosto, cobertas da cabeça aos pés nas suas túnicas - as burcas”. 

Elas vivem em regime de submissão absoluta e a situação ficou ainda pior desde que 

a milícia Talibã tomou o poder no país, em 1996. Para Veja Online (2015): 

“Há países de islamismo mais flexíveis, como o Egito, e outros de um rigor 

extremo, como a Arábia Saudita. Para o pensamento ortodoxo muçulmano, 

a mulher vale menos do que o homem, explica Leila Ahmed apud, Veja 

Online, especialista em estudos da mulher e do Oriente Próximo da 

Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos [...] um 'infiel' pode 

se converter e se livrar da inferioridade que o separa dos 'fiéis'. Já a 

inferioridade da mulher é imutável", escreveu Leila num ensaio sobre o 

tema, em 1992. 

Por trás dessa situação há uma ironia trágica. A exclusão feminina não está presente 

nas fundações do islamismo, mas apenas no edifício que se erigiu sobre elas. O Corão, livro 

sagrado dos muçulmanos, contém versículos dedicados a deixar claro que, aos olhos de Alá, 

homens e mulheres são iguais.  

Ele mostra que Deus espera a mesma fidelidade de ambos os sexos, e que a premiará 

de forma idêntica. O Corão é o mandamento divino, e não uma interpretação qualquer da 

vontade de Deus. Como se explica, então, que ideias tão avançadas tenham se perdido, para 

dar lugar a Estados religiosos em que as mulheres têm de viver trancafiadas e cobertas por 

véus, em pleno século XXI? As respostas têm de ser buscadas muito longe, no próprio 

nascimento do Islã. Continuando o pensamento, para Veja Online (2015): 

“Quando tinha 25 anos, Maomé se casou com Khadidja, uma viúva rica 

que o empregara para supervisionar sua caravana de comércio entre a 

cidade de Meca, na atual Arábia Saudita, e a Síria. A própria Khadidja, de 

40 anos, propôs as núpcias, num arranjo que não era assim tão incomum. 

Naquela época, a Arábia era uma das poucas regiões do Oriente Médio em 

que o casamento comandado pelo marido ainda convivia com outros tipos 

de união. Acredita-se que havia até mulheres que tinham vários maridos - 

e muitas viviam com considerável autonomia pessoal e financeira. Era o 

caso de Khadidja, uma negociante experiente. Alguns anos depois de seu 

casamento, Maomé começou a receber o que seriam revelações de Deus. 

Julgando-se louco, procurou o conselho da esposa. Ela dispersou suas 

dúvidas e, para provar sua confiança no marido, converteu-se à nova 

religião. O primeiro muçulmano foi, assim, uma mulher. Quando Khadidja 

morreu, Maomé entrou em vários casamentos simultâneos. A mais célebre 

de suas esposas é Aisha, que tinha 9 anos na ocasião das bodas. Segundo 

alguns relatos, ela brincava no quintal quando foi chamada para dentro de 

casa. Lá, encontrou o noivo e foi posta sobre seus joelhos. Os pais da 

menina se retiraram, e o casamento teria se consumado ali, na casa 

paterna”. 
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Aisha é uma figura central nesses primeiros anos do Islã, momento inicial para o 

calendário começar a ser contado no ano 622 da era cristã. Quem era Aisha? Segundo Leila 

Ahmed (1992) apud Veja Online (2015): 

“Inteligente, articulada e dona de uma memória prodigiosa, ela foi a mais 

querida e respeitada das mulheres do profeta - embora todas partilhassem 

de seus ensinamentos e apoiassem ativamente sua causa. Eram, aliás, tão 

assediadas por pessoas em busca de favores e influência que talvez por isso 

tenham sido as primeiras muçulmanas (e, por algum tempo, as únicas) a 

usar véu e ficar recolhidas em casa - e, ainda assim, só nos últimos anos da 

vida de Maomé.  

Aisha tinha 18 anos quando Maomé morreu. Nas quase cinco décadas 

seguintes de sua vida, ela foi inúmeras vezes consultada em pontos 

importantes da religião, da política e também da conduta do profeta. Isso 

porque Maomé legou aos muçulmanos o Corão, que é quase um tratado 

ético, mas não teve tempo de regulamentar todos os princípios que 

deveriam reger o cotidiano dos convertidos”.  

Enquanto vivo, o livro podia ser consultado a qualquer momento. Depois de sua 

morte, tornou-se tarefa de seus seguidores próximos transferir da memória para a escrita as 

palavras e ações do profeta, com o objetivo de guia aos fiéis, conhecidos como Hadith. 

Cerca de 200 anos depois da morte do profeta, um respeitado historiador do 

islamismo, al-Bukhari, contou 7 275 Hadith genuínos, contra quase 600.000 inventados. 

Mesmo os tidos como verdadeiros merecem algum escrutínio, argumentam estudiosos como 

a marroquina Fatima Mernissi (2015): 

“investigou a origem dos Hadith que são as pedras angulares para justificar 

a inferioridade feminina no Islã. Um deles é o que compara as mulheres 

aos cães e jumentos na sua capacidade de perturbar a oração. Fatima 

concluiu que o narrador desse Hadith, Abu Hurayra, era um homem com 

sérios problemas de identidade sexual e um feroz opositor de Aisha, que 

amiúde o repreendia em público por sua mania de inventar Hadith. Nessa 

ocasião, ela corrigiu Hurayra, dizendo que o profeta costumava rezar perto 

de suas mulheres sem nenhum medo de que elas o atrapalhassem. Mas sua 

versão não passou à história. Outro Hadith que todo muçulmano sabe de 

cor é o que diz que "aqueles que confiam seus negócios a uma mulher 

nunca conhecerão a prosperidade". Segundo Fatima Mernissi, o 

surgimento desse Hadith é ainda mais misterioso. Abu Bakra, seu narrador, 

lembrou dessa frase do profeta (e pela primeira vez) mais de vinte anos 

depois de supostamente ela ter sido dita.  

Curiosamente, veio-lhe à memória (assim ele afirmou) no momento em 

que Aisha sofreu sua grande derrocada. A viúva do profeta virou o centro 

de uma crise quando, ao suspeitar de um golpe, pegou em armas para 

intervir numa das etapas da sucessão de Maomé. Na batalha que se seguiu, 

perdeu 13.000 de seus soldados e saiu derrotada, em vários sentidos. Foi, 

primeiro, criticada por ter se exposto de uma maneira inconveniente a uma 

mulher. E, com a perda de prestígio, teve muitos de seus comentários e 
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correções sobre importantes Hadith suprimidos ou ignorados - como no 

caso daquele que fala dos cães e jumentos. Esses são só alguns exemplos 

de como a voz feminina, tão valorizada nos primórdios do Islã, começou a 

se silenciar. 

A pesquisadora Leila Ahmed (1992) apud Veja Online tem mais explicações para a 

opressão das mulheres no Islã:  

“Os muçulmanos costumavam manter os hábitos das regiões onde se 

firmavam, desde que esses estivessem em sintonia com seu pensamento. O 

restante era descartado. Na Arábia, por exemplo, eliminaram as outras 

formas de casamento para que prevalecesse apenas o patriarcal. Quando 

conquistaram a região que hoje abarca o Irã e o Iraque, assimilaram a 

prática de formar haréns, o uso disseminado do véu para as mulheres e, 

principalmente, os mecanismos de repressão feminina que eram uma 

característica marcante dos povos locais. Foi nesse ambiente altamente 

misógino que, nos séculos seguintes, o direito islâmico foi elaborado. 

Separado em escolas que diferem em vários pontos, mas se apresentam 

como sendo timbres diversos de uma só voz, esse direito é dado como 

absoluto e imutável. Seus princípios não podem ser questionados nem 

relativizados à luz de traços culturais. Por isso são, até hoje, um 

instrumento útil para calar as mulheres em países nos quais vigora o regime 

teocrático. Um dado complicador é que as muçulmanas têm até hoje um 

conhecimento muito vago da lei divina. Aderem ao fundamentalismo 

atraídas pelos ideais de pureza da religião e, quando ele é instaurado, são 

surpreendidas por seus rigores”. 

Atualmente, segundo a United Nations Development Programme, Human 

Development Reports (2015) a mulher na Arábia Saudita possui cerca de 19,9% de mulheres 

na política, um valor muito alto se constratado com o Brasil, 9,6%, dada cultura ainda 

extremamente forte de submissão ao homem. 

Na civilização Grega, considerada a mais gloriosa de todas as civilizações antigas, a 

mulher era menosprezada moralmente e socialmente, e não tinha quaisquer direitos legais. 

Os Gregos olhavam para a mulher como uma criatura sub-humana, cuja posição na 

sociedade era, em todos os sentidos, inferior à do homem, para o qual estava reservada a 

honra, bem como um lugar de superioridade, mas ao estudar a história a mulher grega já foi 

altamente venerada.  

Na Grécia arcaica, anterior ao século XII aC., as mulheres possuíam o domínio sobre 

a sua fecundidade, tendo como consequência a possibilidade de escolher seus parceiros e 

como teriam seus filhos, além de viver em relativa igualdade de condições com os homens, 

pelo menos em comparação com a maior parte dos povos do Mar Mediterrâneo, Europa e 

Oriente Médio (SOUZA, 2015). 



35 

 

 

No decorrer do processo das sucessivas invasões nórdicas sobre os povos gregos 

autóctones da península balcânica, das ilhas gregas e do litoral Ásia Menor (atual Turquia), 

durante os séculos XII a VII a.C., as mulheres perderam espaço na sociedade e a condição 

de inferioridade em relação aos homens foi imposta a elas. Isto ocorreu porque os povos que 

invadiram esta região, tanto os micênicos como os dórios, jônios e eólios, constituíam suas 

sociedades guerreiras e comerciais de modo patriarcal, ou seja, os homens, na pessoa dos 

patriarcas, possuíam o domínio total sobre a vida de seus familiares, incluindo as mulheres, 

as crianças e os criados. (SOUZA, 2015). Para Rainer Sousa (2015): 

“Mesmo no período da democracia em Atenas, durante o governo de 

Clístenes (570-507 a.C.), entre 510-507 a.C., foi legalizada a exclusão da 

participação política das mulheres, das crianças, dos escravos e dos 

estrangeiros.  

As mulheres, nesta sociedade, sofriam discriminações tanto quanto os 

demais excluídos, pois considerava-se cidadãos apenas os indivíduos 

nascidos em Atenas, do sexo masculino, proprietários de terras e somente 

esses que tinham direitos políticos. 

As esposas legítimas eram as filhas dos cidadãos atenienses, criadas de 

forma simples no gineceu (parte da casa grega destinada às mulheres). 

As mulheres atenienses mudavam da tutela do pai para a do marido com o 

casamento. Quando viúvas, passavam à autoridade do filho mais velho. 

Administravam a casa do marido – o oikós –, vigiando o serviço das 

escravas e quase não saíam, a não ser para irem a casa dos seus pais ou 

para ir à casa de banho ou, às vezes, às festas religiosas. 

Não podiam ir ao mercado, nem aos banquetes com o marido. A ocupação 

delas era dar ao marido e aos filhos o que eles quisessem ter e educar as 

filhas no gineceu. 

A religião da cidade foi a única atividade cívica aberta às mulheres e às 

filhas dos cidadãos ateniense. A exemplo disso, percebeu-se a participação 

das mulheres nas festas da Tesmofórias em honra de Deméter, realizada 

em Atenas no mês de outubro durante os séculos VI ao IV a.C. Essas 

mulheres organizavam altares e reuniam-se para um banquete religioso no 

final das festa [...] não participavam das questões políticas por serem 

consideradas inaptas para esse tipo de tarefa”. 

Para Rainer Sousa (2015), Esparta seria o contrasta:  

“Já as mulheres livres de Esparta, cidade agrícola e guerreira da região da 

península do Peloponeso, possuíam maior liberdade do que as mulheres de 

Atenas. Durante os séculos VI ao III a.C., tinham o dever de dar a luz a 

filhos vigorosos e a praticar ginástica junto aos homens, reforçando o seu 

caráter militar, de cuidar da casa e exercer o comércio. Além disso, as 

mulheres pertencentes à aristocracia espartana possuíam o direito de 

herança e influenciavam fortemente seus maridos a respeito das decisões 

da pólis, além disso, podiam controlar as finanças domésticas e participar 

das reuniões públicas ligadas à vida política espartana” 
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A prostituição estava fortemente implantada na sociedade Grega, e as relações com 

mulheres adúlteras não eram consideradas pecaminosas, Mais tarde, os Gregos foram 

arrastados pelo egoísmo, bem como pela perversão sexual. Como consequência, modificou-

se o modo de olhar a mulher, e as adúlteras obtiveram uma tal proeminência, que as casas 

de prostitutas tornaram-se o centro das atenções de todas as classes da sociedade, atraindo 

os seus filósofos, poetas, historiadores e pensadores (SOUZA, 2015). Conforme Rainer 

Souza (2015): 

“As cidades comerciais como Atenas, Megara e Corinto (estas últimas são 

cidades portuárias), existiam mulheres submetidas ao concubinato, o qual 

seria uma espécie de um semi-casamento e, em alguns casos, até uma semi-

prostituição. Isto porque a maior parte das cortesãs ou hetaíras 

(“companheiras”), destas cidades buscavam um cidadão que lhes 

fornecesse uma velhice tranquila ao coloca-las em suas casas como 

concubinas”. 

Esse tipo de mulher não somente promovia funções literárias mas, também, questões 

políticas de grande relevo, que eram decididas sob a sua influência. É realmente estranho 

que o conselho de uma mulher que não ficava ligada a um homem por mais de três noites 

consecutivas, fosse largamente tido em conta, sobretudo em questões de cuja solução 

dependia a vida, ou a morte da nação.  O homem comum considerava o matrimônio como 

algo desnecessário, sendo a liberdade sexual tida como perfeitamente lícita e correta. 

Ao observar pelo lado da religião, foi deste modo que o culto à Afrodite, a deusa do 

amor e da beleza, se propagou por toda a Grécia. De acordo com a sua mitologia, esta deusa, 

que era esposa de um deus, desenvolveu relações ilícitas com três outros deuses, bem como 

com um mortal. Como resultado desta última relação ilícita nasceu um deus bastardo, 

Cupido, o deus do amor. 

Com o louvor dos deuses (satânicos) do amor na Grécia, as casas de prostituição 

tornaram-se em locais de veneração. As prostitutas eram consideradas como jovens pias 

dedicadas a templos, e o adultério foi elevado ao estatuto de piedade e revestido de toda a 

santidade religiosa. Nenhuma nação no mundo foi capaz de se elevar novamente após tal 

declínio moral. (SOUZA, 2015). 

A posição da mulher na civilização grega pode ser resumida nas palavras de Sócrates 

(1918) apud Rainer Souza (2015), o grande pensador e filósofo grego:  
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 ''A Mulher é a grande fonte do caos e da ruptura no mundo. Ela é como a 

árvore de "dafali", cujo aspecto externo é extremamente belo mas, se os 

pássaros a comerem, morrerão com toda a certeza". 

O que é complementado por Anderoosky (2015) apud Rainer Souza (2015) ''É 

possível curar-se de uma queimadura e da mordida de cobra, mas é impossível prender a 

subtilidade feminina". 

Tal submissão da figura feminina pode ser observada na literatura grega, no século 

VIII a.C., Homero(c. século VIII a.C.)  retratou as mulheres de forma lendária, nas 

personagens de belas mulheres, nos poemas Ilíada e Odisséia. Segundo o relato do poema 

Ilíada, um dos fatos que desencadeou a guerra entre gregos e troianos (c. 1200 a.C.) foi o 

rapto da encantadora e bela Helena, por Páris, filho de Príamo, rei de Tróia. Então, Menelau, 

esposo de Helena e rei de Esparta, tentou resgatar Helena conquistando, assim, a cidadela de 

Tróia, na Ásia Menor. 

Já na história representada no poema da Odisséia, a personagem de Penélope aparecia 

como a esposa fiel ao marido Ulisses (Odisseu), rei de Ítaca, que partiu para a conquista de 

Tróia. 

 Penélope esperou o retorno do marido, por vinte anos e resistiu aos seus pretendentes, 

até que Ulisses retornasse para sua casa na ilha de Ítaca. Neste período, as mulheres tinham 

uma importância fundamental para as relações de poder dos reinos gregos, pois os laços 

matrimoniais consolidavam ou destruíam alianças políticas entre os mesmos. 

Hoje a Grécia participa de uma democracia moderna, e os cidadãos elegem seus 

representantes e são estes que exercem o poder, a mulher ocupa 21% do parlamento grego. 

Na civilização Chinesa, as mulheres são apelidadas de ''águas da desgraça", que 

desperdiçam toda a sua boa sorte, a mulher foi sempre vista como inferior ao homem, não 

lhe sendo concedido qualquer tipo de direitos. A mulher era eternamente tida como menor, 

não sendo as crianças olhadas como verdadeiramente suas. Sempre que quisesse, o homem 

podia repudiar a sua mulher, podendo mesmo chegar a vendê-la como concubina. Após a 

viuvez, ela permanecia como propriedade da família do marido, sendo-lhe, praticamente, 

impossível voltar a casar. A par com isto estavam a escravatura e o infanticídio. 

 Para Eric Vanden Bussche (2012), especialista em China moderna e 

contemporânea da Universidade Stanford (Estados Unidos). 

“As chinesas assistiram a um retrocesso na sua posição social nas últimas 

duas décadas, especialmente em comparação com os anos após a 
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Revolução de 1949. Mao Zedong acreditava que as mulheres “carregam 

metade do céu” e, durante a época em que governou o país, houve um 

aumento visível na atuação das mulheres no processo político e econômico 

do país. Se em 1954 elas ocupavam apenas 12% das cadeiras no Congresso 

Nacional do Povo, na década de 70 esse número quase dobrou, pulando 

para 20%. Entretanto, desde o início dos anos 80, a participação feminina 

no congresso tem estagnado em torno de 22%. Aliás, nos últimos anos, a 

China vem perdendo posições no ranking da Inter-Parliamentary Union 

(união interparlamentar), uma organização internacional que mede a 

participação feminina na política. Em 2011, a China ocupava a 60ª posição 

no ranking, uma queda brusca se levarmos em consideração que o país 

estava na 16ª posição em 1995. Atualmente, apenas 21,4% dos 

representantes são mulheres. 

Os homens também predominam no mundo dos negócios. De acordo com 

a revista mensal chinesa “Hurun Report”, sete das dez mulheres mais ricas 

do mundo são chinesas. Mas essas mulheres são uma exceção, pois apenas 

11% das pessoas mais ricas da China são do sexo feminino. Há dois anos, 

o governo chinês divulgou estatísticas mostrando que o salário médio das 

mulheres era 33% inferior ao dos homens nas regiões urbanas, chegando a 

44% nas áreas rurais. 

Há vários responsáveis por esse retrocesso. Um deles é o regime chinês, 

que tem se esforçado em abafar as tentativas de ativistas feministas em 

organizar movimentos independentes para defender os seus direitos. Além 

disto, a política de filho único _instituída no final dos anos 70 para frear a 

explosão demográfica do país resultou numa série de abortos e 

esterilizações forçadas entre as mulheres, principalmente nas áreas rurais. 

Devido a essa medida, haverá 33 milhões de homens a mais do que 

mulheres em 2020, gerando graves repercussões econômicas e sociais, de 

acordo com as Nações Unidas”. 

Na civilização romana, durante o período da República (509-27 a.C.), a mulher 

casada (matrona) quase sempre aparecia ao lado do marido, participando das festas, das 

honrarias da vida pública, da administração da casa, como fiel e colaboradora do marido, 

porém o homem possuía todo o poder e autoridade sobre a sua família, incluindo o direito 

de tirar a vida à sua própria mulher. Para Rainer Souza (2015): 

“No período Imperial (27 a.C. – 476 d.C.), as mulheres romanas, que não 

exerceriam as funções maternas, estudavam processos, discutiam política, 

falavam de novidades e expunham, na presença do marido, suas teorias e 

planos a generais, tal como ocorria com as mulheres espartanas dos séculos 

VII a III a.C. Muitas matronas gozavam de confiança dos maridos, saindo 

para fazer visitas e compras nos armazéns. Durante a noite, acompanhavam 

os maridos aos banquetes e voltavam tarde para casa. 

A mulher romana foi retratada no fim do século I e início do II d.C., pelo 

seu firme caráter heroico de fidelidade, como o da jovem esposa do filósofo 

estóico Lucius Anneus Sêneca (4 a.C – 65 d.C.), vítima do imperador Nero 

(37-68 d.C.). Também foi lembrada de forma lendária, como Lucrécia, que 

conquistou a imortalidade por ter sido violada. 

Mas, além de algumas exceções, a mulher romana estava sempre sob o 
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poder de um homem, do pater famílias (chefe do lar), do marido ou de um 

tutor. 

De acordo com um cálculo aproximado da população do Império Romano, 

mais da metade das mulheres morriam antes de completarem 40 anos de 

idade, devido a complicações durante o parto. Somava-se a isto, nas classes 

subalternas (escravas ou plebéias pobres), a vida exaustiva que estas 

mulheres levavam no mundo do trabalho romano. 

Algumas mulheres romanas buscaram na diversão uma forma de igualdade 

aos homens. Junto com seus maridos nos anfiteatros, no meio dos 

espectadores, divertiam-se com as lutas dos gladiadores. 

Já as mulheres dos imperadores romanos e da nobreza senatorial, ao longo 

dos séculos I e II d.C., travaram grandes lutas nos bastidores do poder, as 

quais defendiam o trono para seus filhos, irmãos e amantes. Com o sistema 

de valores predominantes na sociedade romana, estas mulheres da alta 

sociedade deveriam contentar-se com as satisfações alheias, o êxito dos 

homens e do Estado, enquanto cuidava da nova geração masculina”.  

No Hinduísmo, a mulher é valorizada ao exercer o papel de mãe e zeladora de lar, 

por outro lado “pertencem” e devem obedecer cegamente aos seus pais, e depois aos seus 

maridos. uma mulher hinduísta nunca deve fazer nada por autoridade própria, nem mesmo 

na sua própria casa. Em caso de viúves, nunca não poderá casar novamente e deve ficar 

entregue aos pais ou aos filhos, se cometer adultério ou desobedecer a estes será severamente 

castigada. Além disso ainda deve ser alegre no comprimento dos seus deveres domésticos e 

conjugais, sem reclamar nem desejar outra coisa além de poder servir o seu marido e a sua 

família. 

Para Rainer Souza (2015): 

“A Asura, como forma de casamento entre os antigos hindus, nada mais 

era do que uma espécie de venda da filha pelo pai. A legalização só muito 

dificilmente salvou mulheres de mãos cruéis, uma vez que nunca herdavam 

qualquer tipo de propriedade. Na Índia, nos seus primórdios (e mesmo 

agora, em algumas partes), as moças eram (e são) delicadas aos deuses, 

freqüentemente, sendo-lhes oferecidas em matrimônio para que, desta 

maneira, pudessem usufruir dos seus serviços da mesma forma que os 

maridos se serviam das suas mulheres. Por conseqüência, elas ficavam sob 

a dependência dos sacerdotes ''dharmakarthas'', ou dos mandatários ligados 

aos templos.  

 Nos tempos dos Vedas, as mulheres eram tratadas como recompensas de 

guerra, após a vitória, as mulheres eram levadas à força e distribuídas como 

artigos de saque. Por isso, o tratamento dado às mulheres era o pior 

possível.  

 A lei do Hinduísmo diz, Por uma moça por uma jovem mulher, ou até 

mesmo por uma idosa, nada deve ser feito independentemente, mesmo na 

sua própria casa. Na infância uma fêmea deve ser submetida ao seu pai, na 
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juventude ao seu marido, e quando da morte do seu senhor, aos seus filhos; 

uma mulher nunca deve ser independente". 

 Naqueles tempos, como agora, um casamento hindu era indissolúvel, nem 

o adultério, nem a prostituição, nem mesmo a degeneração podiam 

dissolver um casamento hindu. O que dizer da vida, se até mesmo após a 

morte do marido as viúvas não podiam exigir a separação. O mais cruel era 

a prática do sati, no qual a viúva era queimada viva juntamente com o seu 

esposo morto. Esta prática foi proibida somente pelos preceitos Islâmicos.  

 A viúva era, e ainda o é, olhada como algo repugnante, inauspicioso e que 

se devia evitar. A posição das viúvas que não praticassem o ''Sati'' era tão 

triste, que as pobres almas consideravam preferível serem queimadas vivas 

a suportarem uma longa e cruel tortura nas mãos de uma sociedade fria e 

injusta. Até à altura da conquista da índia pelos Muçulmanos, as mulheres 

hindus caminhavam quase nuas e expunham os seus atrativos sem a menor 

vergonha”.  

 No budismo, desde o início as mulheres puderam entrar na ordem monástica, 

embora houvesse algumas regras especiais, hoje consideradas decorrentes da posição das 

mulheres nas sociedades antigas, elas foram respeitadas como verdadeiras praticantes do 

caminho. Isso aconteceu na Índia, há cerca de 2.600 anos. Para Monja Coen (2004): 

“No princípio, Xaquiamuni Buda se recusou a atender ao pedido de 

Mahaprajapati e das 500 mulheres que a seguiam. Ele dizia que as 

mulheres não poderiam abandonar suas famílias para seguir a vida de 

mendicantes, como os monges faziam. Elas não desistiram. Cansadas, 

sujas, maltrapilhas, com os pés sangrando, elas o seguiram e imploraram 

para serem aceitas. Finalmente, Ananda, assistente de Buda, intercedeu por 

elas. 

[...] Xaquiamuni Buda cedeu. Afinal, Mahaprajapati era sua tia, irmã de 

sua falecida mãe. Ela o criara como filho. Não tomou a decisão só por essa 

intimidade, mas pela coerência de seu próprio ensinamento: "Todos os 

seres, sem exceção, são capazes de obter a mais elevada iluminação, a 

sabedoria e a compaixão superiores. Basta que pratiquem o caminho de 

Buda". 

Ainda para Monja Coen (2004): 

“Atualmente, as monjas, no Japão, podem realizar casamentos, enterros e 

ordenações, da mesma maneira que os homens. Há, entretanto, algumas 

ordens em países do sul da Ásia nas quais a posição das mulheres ainda 

não é de igualdade. Somos todos diferentes, com certeza: Homens e 

mulheres; homens e homens; mulheres e mulheres; crianças, adolescentes 

e idosos; homossexuais, heterossexuais e bissexuais. Não há duas 

impressões digitais iguais. Não há dois seres iguais. Mas todos devem ser 

igualmente respeitados como manifestações da vida no universo. 

O legado das primeiras mulheres budistas é o de que qualquer pessoa pode 

e deve ser a sua própria luz. Isso significa questionar todos os níveis de 

materialismo, consumismo e agressões violentas. 
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Cada um de nós pode atingir a compreensão superior e brilhante, a verdade 

mais elevada. Podemos ser uma clara e límpida manifestação dessa 

verdade, mantendo a coerência em nossos atos, em nossas palavras e em 

nossos pensamentos. Essa compreensão nos leva ao "interser", à percepção 

da teia de relacionamentos de que é feita a própria vida, e, assim, leva-nos 

também a respeitar a vida em suas diversas formas. 

Podemos transformar o mundo. Não pela violência ou pelas guerras, mas 

por meio da não-violência ativa, do diálogo, da compreensão. Podemos 

transformar por meio do feminino em cada ser, do cuidado amoroso e 

terno. 

Também no budismo, a história das mulheres é fragmentada. Foi, como 

toda a história da humanidade, escrita e recontada por homens, sob um 

prisma de guerras e conquistas. Mesmo assim, podemos reconstituir a 

importância que muitas mulheres tiveram ao participarem de grandes 

transformações sociais, políticas e econômicas, sem violência. 

A história da humanidade não foi apenas de violência. Muito mais do que 

se escreveu foi vivido. Muitos conflitos foram resolvidos de forma 

diplomática. Assim é a história das mulheres. Quantas ficaram anônimas e 

esquecidas nos anais masculinos? 

O que se reverencia no budismo não é o gênero, masculino ou feminino, 

mas a mente iluminada, anterior às discriminações, capaz de incluir todos 

os seres na grande ternura da acolhida suprema. 

O ensinamento da Nirvana (salvação) não pode ser levado a cabo na companhia de 

mulheres, tal fato é, suficientemente, eloquente para nos fornecer uma visão para a atitude 

do Budismo em relação às mulheres. A ideia do matrimônio, e a vida que lhe está inerente, 

é contrária ao objetivo do Budismo - a aniquilação do desejo - fato que promove o celibato. 

Por isso, para um Budista, de acordo com o célebre historiador Westermark:  

 ''As mulheres são, das ciladas que o demônio inventou para os homens, a 

mais perigosa; nas mulheres estão inerentes todas as paixões que cegam a 

mente do mundo." 

A concepção sobre a mulher no Budismo encontra-se resumida nas palavras de um 

sábio Budista de renome, lembradas por Bettany (2004) apud Monja Coen (2004) no seu 

livro "Religiões Mundiais", nos seguintes termos:  

 "Infelizmente profundo, como o percurso de um peixe na água é o caráter 

da mulher, revestido de mil artifícios, com os quais se torna difícil 

descortinar a verdade, para a qual uma mentira é como a verdade, e a 

verdade como uma mentira". 

No judaísmo, as escrituras hebraicas dizem que a mulher provém o início do pecado, 

e através dela todos nós morremos. A mulher encontra-se sob uma maldição eterna e Divina. 

É uma crença que detém a mulher como responsável por todas as fraquezas do homem, 
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sujeita justamente, a qualquer tipo de insultos, e ser reduzida à posição de um móvel na casa 

(SOUZA, 2015).  

Toda a estrutura do credo Cristão baseia-se na doutrina do Pecado Original, pelo qual 

o Cristianismo, como o Judaísmo, responsabiliza a mulher por cometer o primeiro pecado e 

causadora da desgraça de Adão: por isso, ela era realmente responsável pelos pecados da 

humanidade e Deus teve que enviar o Seu único Filho, Jesus Cristo, para ser crucificado e 

lavar todos os pecados do mundo com o seu próprio sangue (SOUZA, 2015). Algumas 

passagens do Novo Testamento demonstram a posição da mulher no Cristianismo, como por 

exemplo, em I aos Corintios 7:1 "Bom seria que o homem não tocasse em mulher.'' 

 Outra passagem do Novo Testamento que exemplifica a submissão da mulher 

é Ià Timóteo 2:11-14: 

 ''A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, 

que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja 

em silêncio. Pois primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi 

enganado mas a mulher, sendo enganada caiu em transgressão.''  

Tida como "algo impuro", a "impureza" da mulher levou a Igreja Cristã a denunciar 

até o sagrado matrimônio - essa grande instituição social da humanidade. Diz S. Gregório 

(2015) apud Rainer Souza (2015): 

''Abençoado, é aquele que leva uma vida celibatária, e não encerra em si a 

imagem Divina com a obscenidade da concupiscência. 

A condição das mulheres antes do advento do Profeta Muhammad (que 

Paz e a Bênção de Deus estejam sobre ele), era miserável por todo o 

mundo, nenhuma religião lhes permitia a igualdade, nenhuma religião lhes 

deu uma parte na propriedade dos seus familiares e esposos. A mulher era 

vista como um demônio e como um fardo indesejado, uma fonte de 

desgraça e humilhação para a família.  

As mulheres eram universalmente tratadas como bens e brinquedos nas 

mãos dos homens. Elas nunca eram vistas como parte integrante do 

casamento. Podiam ser obtidas num momento de prazer, e rejeitadas de 

uma forma puramente caprichosa; somente o coração e a bolsa podiam 

colocar limitações. As mulheres não tinham uma posição independente, 

não possuíam qualquer propriedade, não tinham qualquer direito a herança.  

 Na Arábia (em particular), mesmo antes do Profeta Muhammad (que a Paz 

e a Bênção de Deus estejam sobre ele), a condição da mulher era 

simplesmente miserável de tal forma que as crianças recém-nascidas de 

sexo feminino eram enterradas vivas. Elas não eram olhadas como pessoas 

humanas, com efeito, na Arábia, a mulher permanecia algures no limbo 

entre o mundo animal e a humanidade”. 

 Para Stephanie Mitchell (2015): 
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“Tanto no judaísmo, como no cristianismo, as mulheres eram 

tradicionalmente donas de casa e também tradicionalmente não se permitia 

que liderassem serviços religiosos ou tivessem posições de liderança 

espiritual. Essas proibições têm sido questionadas recentemente em cada 

religião, e algumas denominações foram revogadas inteiramente. Ambas 

as tradições religiosas também temem o poder das mulheres sobre os 

homens, seja como distração ou tentação, mas esses receios provêm de 

líderes religiosos e não da Bíblia. Ambas as religiões tendem a idealizar as 

mulheres em seus papéis de esposas e mães, e ambas consideram como 

virtuosas aquelas que cumprem bem esses papéis. 

Já pela visão católica da história de Adão e Eva, em que esta cai primeiro 

e então seduz Adão em seu primeiro pecado, algumas tradições cristãs 

sustentam que as mulheres, de uma forma inerente, são mais pecadoras que 

os homens. Nunca houve no judaísmo uma tradição semelhante a esta. 

Contudo, muitos dos primeiros cristãos eram convertidos de religiões 

pagãs, que adoravam deusas, e levaram elementos desse sistema de crenças 

para a sua nova fé. Isto pode ser visto, hoje, na reverência católica à Virgem 

Maria, que não possui uma analogia no judaísmo. O catolicismo vê as 

mulheres ou como sedutoras ou como deusas virgens, e o resto da 

cristandade ecoa essas visões. O judaísmo simplesmente vê a mulher como 

a contraparte doméstica do homem, nem mais nem menos sagrada que ele”. 

 Na cultura oriental, para Epoch Times (2014): 

“No passado, todo o Oriente foi bastante influenciado pelo Confucionismo. 

O cultivo de valores morais e a valorização da virtude eram colocados em 

primeiro lugar. As pessoas viviam conforme o que era considerado 

apropriado e bom à sociedade e à natureza humana. A relação entre um 

casal, a relação homem-mulher, não era um fim em si mesma, mas, sim, 

um meio para melhorar a ambos, fortalecer a família, as relações sociais e 

devia, antes de tudo, estar em conformidade com o Tao, ou seja, com os 

princípios e leis universais estabelecidos para uma vida humana conjugal 

harmoniosa e virtuosa: bondade, verdade, fidelidade, respeito mútuo. 

Naqueles tempos, a mulher oriental era educada para ser senhora da casa, 

mãe e esposa. Cabia à mulher compreender, respeitar e harmonizar no 

homem seu aspecto condutor, forte, afirmativo e racional como pai, 

marido, governante, guerreiro. Cabia ao homem compreender, respeitar e 

harmonizar aspectos inatos no feminino: delicadeza, sensibilidade, 

expressividade, intuição. Era papel do homem para com a mulher: ouvi-la, 

protegê-la, respeitá-la e tratá-la com hombridade. 

O casal, homem-mulher, equilibrava e reforçava a relação mutuamente 

pela complementaridade entre as características masculinas e as femininas: 

sentimento-racionalidade, força-delicadeza, afirmação-silêncio. Dessa 

interação nascia relacionamento efetivo. A receita para o sucesso era o 

cultivo e prática de altos valores morais dentro e fora da família. Segundo 

registros e relatos da época, diferentemente do que podemos imaginar com 

base em nossos tempos, a mulher oriental daqueles tempos não se sentia 

frustrada ou inferiorizada ao assumir esse papel, ao contrário, era sensato 

e natural. 

[...] O papel do marido era pequeno, pois tratar a esposa de maneira 

feminina, de realmente respeitá-la, exigia também dar o melhor de si para 

http://www.ehow.com.br/comparacao-papel-mulheres-judaismo-cristianismo-info_132915/
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estar em conformidade com o Tao. O egoísmo e a infidelidade não 

prevaleciam. Construir uma relação com base na luxúria e na busca do 

prazer sensual era vista com repreensão, pois era receita certa para relações 

não duradouras e fugazes. Naqueles tempos, a função da família, o respeito 

mútuo, o papel do homem e o papel da mulher, vinham antes do “amor” de 

homem-mulher; a paixão em si mesma era vista como algo que embotava 

a mente, cegava a relação e ceifava a serenidade. Era considerada uma 

relação baseada no fugaz e passageiro, sem alicerces. 

Olhando de uma perspectiva da sociedade atual, a relação homem-mulher, 

marido-esposa, daqueles tempos poderia parecer absurda, machista, 

castrante, sem vida. Olhando da perspectiva daqueles tempos, a relação 

homem-mulher, marido-esposa, dos dias de hoje seria degenerada e 

egocêntrica. 
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CAPÍTULO 2: INCLUSÃO DE GÊNERO 

2.1 MULHER X MERCADO DE TRABALHO   

Para Almiralva Ferraz Gomes (2005, p.2): 

“Trabalho” pode ser conceituado como a atividade exercida pelo ser 

humano na transformação da natureza em bens que satisfaçam as suas 

ilimitadas necessidades. Ao longo da história, as visões que o ser humano 

construiu sobre o trabalho evoluíram [...] encarado, hoje, como um bem 

supremo, capaz de libertar o indivíduo da pobreza e fazê-lo ascender na 

escala social. De um extremo ao outro, o conceito de trabalho foi-se 

modificando, refletindo as profundas alterações ocorridas nos processos 

produtivos, cuja característica principal foi, e continua sendo, a redução 

drástica do esforço físico e sua substituição pelo esforço intelectual, como 

núcleo da tarefa transformadora da natureza. Nos primórdios, nas 

sociedades primitivas, o lar era, na verdade, a principal unidade econômica 

de produção. Ali se tecia a lã, confeccionava-se o vestuário, coziam-se as 

cerâmicas, preparava-se o alimento, mantinham-se os animais 

domesticados e, ao seu redor, cultivavam-se as plantações. O treinamento 

do homem, desde sua infância, era ali realizado e as únicas atividades “fora 

do lar”, como a caça e a pesca, eram reservadas aos indivíduos masculinos, 

porque, de certa forma, elas exigiam mais força física e mais disposição 

para enfrentar os perigos. Nesse contexto, a mulher assumia uma posição 

verdadeiramente nuclear na unidade de produção, que também era o seu 

lar. Ali começava uma rígida divisão de tarefas entre os sexos, em que o 

trabalho fora do lar tendia a ficar vedado à participação feminina [...].   

 

2.1.1Evolução da mulher no mercado de trabalho 

Em meados do século XIX, os novos homens da companhia estavam estabelecendo 

seu próprio habitat de trabalho, baseado numa cultura patriarcal/matriarcal enfaticamente 

masculina, que resistiria a qualquer competição ou ameaça das mulheres a empresa 

(SAMPSON, 1996, p.69), esta centrada nas relações de dominação e submissão, exigências, 

desconfianças e controle (MATURANA, 2004) com a maioria dos escritórios 

exclusivamente masculinos. 

Durante a maior parte do século XIX, as mulheres de classe média viveram afastadas 

de qualquer escritório ou fábrica, eram filhas solteiras esperando maridos adequados que 

proporcionariam vida familiar e segurança financeira, e não poderiam se quer pensar em 

ganhar dinheiro, somente em caso de não encontrarem um marido ideal, poderiam tornar-se 

governantas, professoras ou trabalhariam em fábricas e escritórios. (SAMPSON, 1996). Em 

sua obra “O Homem da Companhia”, Anthony Sampson (1996, p.78) descreve: 
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“Na década de 1880, algumas mulheres de classe média estavam entrando 

na atividade comercial, e patrões empreendedores abriam novas rotas de 

fuga do lar, com empregos variando de assistentes e vendedoras a guarda 

livros [...] nos Estados Unidos, jovens ambiciosas podiam deixar suas 

cidadezinhas e tentar a sorte nas grandes cidades industriais, com alguns 

riscos [..] para encontrar edifícios magníficos com janelas de vidro 

laminado nos andares térreos, ocupados por empresas [...]”. 

Na virada do século, três invenções estavam começando a transformar as 

oportunidades para as mulheres nos escritórios. A primeira foi a máquina de escrever, 

inventada por um jornalista da Pensilvânia, Christopher Sholes, que vendeu a patente para a 

companhia de armamentos Remington, a qual ofereceu suas primeiras máquinas. Os patrões 

logo descobriram que as mulheres eram excelentes “datilógrafas”, o que permitiam as jovens 

ambiciosas acesso fácil aos patrões ricos. (SAMPSON, 1996, p.80). 

A segunda foi a pílula contraceptiva que permitiu mudanças no comportamento 

sexual, dando controle e maior liberdade às mulheres, alterando o quadro social e o processo 

natural de reprodução, ampliando as possibilidades de realização de um efetivo 

planejamento familiar, flexibilização dos valores morais e o ingresso da mulher no mercado 

de trabalho. (ALBANO, 2005). 

E a terceira, foi o telefone, que viria a abrir as empresas mais sutilmente para 

mulheres, pois demostravam se mais fluentes e comunicativas nas ligações telefônicas. 

Encontravam no trabalho a fuga de mães dominadoras e lares repressores para uma 

atmosfera mais racional e comum, mesmo com limites estreitos. Nos escritórios o ambiente 

era mais limpo e delicado do que o trabalho fabril ou doméstico. Para Anthony Sampson 

(1996) na época da Primeira Guerra Mundial: 

“Tinham a oportunidade [...] de serem treinadas para se tornarem gerentes: 

no escritório do comerciante ela pode ter uma ideia dos métodos de 

negociar, no escritório de contabilidade ela pode aprender escrituração 

mercantil prática, e ambas as coisas poderão ser de imensa valia se tiver de 

gerenciar um pequeno negócio próprio ou de outra. Uma modesta posição 

atrás de uma máquina de escrever em alguma redação ou editora tem sido 

amiúde o primeiro passo para o jornalismo independente e até mesmo para 

a cadeira de editor [...] ou até mesmo uma secretaria eficiente veio a ser 

considerada uma “esposa de escritório” que podia também cuidar das 

necessidade domésticas do chefe, disputando sua atenção com a esposa do 

lar”.  

Na metade do século XX, após a segunda Guerra Mundial, para Rose Marie Muraro, 

escritora e fundadora do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (2001): 
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“[...] as mulheres [...] entraram nos sistemas simbólicos masculinos, 

ajudando a desconstruir a ordem universal de poder. As mulheres entram 

nos sistemas simbólicos masculinos no momento em que esses estão se 

mostrando implacavelmente destrutivos em relação à vida. A tarefa 

monumental que os movimentos de mulheres e as mulheres têm hoje é a 

de construir uma nova ordem simbólica não mais centrada sobre o falo (o 

poder, o matar ou morrer que é a sua lei), mas uma nova ordem que possa 

permear desde o inconsciente individual até os sistemas macroeconômicos, 

mas, agora, numa nova ordem estruturada sobre a vida [...]”. 

Enquanto os homens participavam das batalhas, as mulheres assumiam os negócios 

da família, consequentemente a posição de seus maridos no mercado. Quando a guerra 

acabou, muitos homens haviam morrido, e os que sobreviveram, ficaram impossibilitados 

de trabalhar, pois tinham sido mutilados. Dessa forma, houve a necessidade de as mulheres 

deixarem suas casas e filhos para passarem a fazer o trabalho que antes era realizado pelos 

homens, mesmo considerados sem valor e menosprezados pela sociedade. (ASSIS, 2009, 

p.3 apud PROBST, ELISIANA, 2003, p.1). Para Anthony Sampson (1996, p.325): 

“Até os anos 60, os executivos britânicos estavam inclinados a considerar 

suas colegas do sexo feminino gente dependente que no tinha conseguido 

casar ou que precisavam de dinheiro”.  

 

Na Grã Bretanha, o crescimento das grandes organizações na virada do século 

coincidira com a revolução da “blusa branca” ou “colarinho cor de rosa”, que colocou as 

mulheres no escritório. Pela dependência da mão de obra barata feminina. 

(SAMPSON,1996, p.327) Ainda assim apesar de os Estados Unidos estar com muitas 

mulheres ricas acionistas que poderiam exercer pressões sobre a direção para nomear 

mulheres para postos importantes nas empresas, o fato não ocorria. 

Para Anthony Sampson (1996, p. 327): 

“A evolução da mulher entre as décadas de 60-70, em oposição as esposas 

da companhia, foi muito lenta [...] a mulher de empresa significava 

usualmente esposa, de quem se esperava que fosse leal ao esposo e desse 

todo o apoio a ele, sem mostrar interesse demais na política do escritório. 

Nas grandes cidades, a maioria das esposas de executivos levava vidas 

sociais que não eram muito afetadas pelas hierarquias empresariais, mas as 

cidades ou subúrbios que viviam em função de firmas eram muito mais 

influenciados pelos valores delas [...] as mulheres eram requisitadas por 

empresas que vendiam para o público feminino em especial nas agências 

de publicidade [...]”. 

Ainda para Anthony Sampson (1996, p. 329): 
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“Neste momento da história a empresa Procter em Gamble gastava 

enormes somas anunciando para mulheres, em contradição suas 

funcionárias deveriam comer em cantinas separadas dos homens. [...] Suas 

propagandas eram vistas como machistas, caracterizando as mulheres 

como donas de casa obcecadas por limpeza e em agradar seus maridos. [...] 

As reclamações dentro da empresa sobre discriminação e propaganda 

sexista intensificaram-se na metade do século 70, quando um grupo de 

funcionárias protestou contra a representação das mulheres como donas de 

casa, objetos sexuais e imbecis, o que levou uma resolução dos acionistas 

]á reunião anual de 1975, apoiado por um grupo religioso e a Organização 

Nacional das Mulheres. Mas o conselho de administração da Procter 

derrubou facilmente a resolução 

[...] Outras indústrias de serviços empregaram exércitos de mulheres nas 

décadas do pós guerra, sem conceder promoções no topo. As mais visíveis 

eram as aeromoças, treinadas para projetar um sentimento de atenção e 

segurança aos passageiros e apresentadas na propaganda de empresas 

aéreas com imagens de submissão”. 

No inicio dos anos 70, com o movimento de liberdade sexual, auto realização e 

modas avançadas, trouxe novas oportunidades para mulheres de negócios empreendedoras, 

entre elas designers, varejistas e agentes. Também avançaram na mídia, que dependia de 

comunicações fáceis e rápidas. . (SAMPSON, 1996, p.331) 

Para Fatima Simões e Francisco Hashimoto (2012, p. 17): 

“[...] especialmente, com o fim da segunda Guerra Mundial, houve o 

processo de expansão e os meios de comunicação desempenharam um 

papel fundamental, especialmente no que diz respeito às mudanças de 

comportamentos. Sob as influências da televisão, das telecomunicações e 

da imprensa falada e escrita, o padrão de comportamento sexual das 

famílias começa a mudar. O modelo familiar embasado no pai provedor e 

chefe de família e na mulher dona de casa e a rainha do lar começa a ruir. 

Para Fátima e Francisco (2012) apud Schlickmann (2012), ao citar Frota 

(2003), diz que foi nesta época que o feminismo atuou com firmeza nas 

novas definições sociais e políticas do papel da mulher, trazendo os 

métodos contraceptivos hormonais, concedendo-lhes uma nova 

possibilidade de ter controle do seu próprio corpo. O feminismo lutava 

pelas conquistas de espaço igual para homens e mulheres, como, por 

exemplo, nas universidades e em “profissões de elite”, de forma a poder 

contribuir com o desenvolvimento do país [...]”. 

Nos anos 80, as barreiras entre secretárias e executivos estavam cada vez menores, a 

ponto que datilógrafas poderiam descobrir como realmente funcionavam os escritórios e 

mostrarem seus talentos aos chefes, possuíam diplomas e eram qualificadas, realizando 

asfamosas jornadas duplas, pois além de todo o esforço ao trabalho, cuidados com a casa, 

filhos e de si mesmas, ainda mostravam-se dispostas a estudarem, provando que realmente 

são capazes de realizar muitas atividades com eficiência e dedicação. O que as tornam mais 

preparadas educacionalmente do que os homens; e os homens também poderiam realizar 
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cursos de secretariado, nos Estados Unidos em 1993, já havia cerca de 60% de participação 

dos homens nos cargos de assistentes e secretários (SAMPSON, 1996, p.331), porém ainda 

as mulheres não ocupavam papéis de destaque. 

Além dos acontecimentos acima, para Rosiane Assis (2009, p. 3) apud Elisiana 

Probst (2003, p.1) outros fatores também fizeram com que a mulher crescesse e se inserisse 

no mercado de trabalho foram: 

[...] algumas leis que passaram a beneficiar as mulheres. Ficou estabelecido 

na Constituição de 32 que “sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual 

valor correspondente salário igual; veda-se o trabalho feminino das 22 

horas às 5 da manhã; é proibido o trabalho da mulher grávida durante o 

período de quatro semanas antes do parto e quatro semanas depois; é 

proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez”. Mesmo 

com essa conquista, algumas formas de exploração perduraram durante 

muito tempo. 

[...] Após conquistarem alguns apoios e receberem incentivos, a mão de 

obra feminina ganhou mais força no mercado e pouco a pouco as mulheres 

ganham fatias de espaços no mundo todo. 

[...] Essa expansão da participação da mulher no cenário econômico, não 

se explica apenas por ser, a mulher, uma renda complementar da família, 

vai além disso. Acontecem grandes mudanças sociais que envolvem 

transformações nas expectativas de vida pessoal, nas relações familiares, 

auto realização, independência financeira, desemprego e necessidade de 

complementar a renda familiar. 

Entre estes estão o crescimento da economia informacional global, mudanças 

tecnológicas no processo de reprodução, desenvolvimento feminista, busca constante a 

realização pessoal, até mesmo como fonte de prazer. Para Vandeli Guerra (2014) apud 

Rosiane Assis (2009, p. 3): 

“[...] está acontecendo quebra de paradigmas,[...] a mulher tem deixado de 

lado o sonho da maternidade e, essa redução do número de filhos é um dos 

fatores que tem ajudado a facilitar a presença feminina no mercado. A 

queda da taxa de fecundidade e o aumento do nível de instrução da 

população feminina têm acompanhado a evolução da mulher no mercado 

e a evolução de sua renda: [...] o que estamos constatando é uma quebra de 

tabus em segmentos que não empregavam mulheres. Nas Forças Armadas, 

por exemplo, elas estão ingressando pelo oficialato. Para consolidar sua 

posição no mercado, a mulher tem cada vez mais adiado projetos pessoais, 

como a maternidade.  

A redução no número de filhos é um dos fatores que tem contribuído para 

facilitar a presença da mão-de-obra feminina. Uma pesquisa realizada pelo 

IBGE mostrou que o número de filhos é um grande fator de influencia na 

participação da mulher no mercado de trabalho, ou seja, quanto maior o 

número de filhos, menor a participação da mulher no mercado. Com 

relação à idade, foi identificado na pesquisa que, todas as faixas etárias 
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femininas tiveram crescimento, porém, houve queda da participação 

relativa das mulheres jovens, sendo que as mulheres entre 35 e 49 anos 

ganharam espaço. O IBGE detectou em 1990 um aumento na renda 

feminina, aumento no número de famílias chefiadas por mulheres, e, 

também, um aumento de escolaridade e média salarial. Porém, nos anos 90 

havia ainda que conseguir diminuir a taxa de analfabetismo e estabilizar 

tendência de queda da taxa de fecundidade”. 

Ainda para Rosiane Assis (2009, p.6): 

“As mulheres (68%)são as maiores responsáveis pelas decisões de compra 

de alimentos, cosméticos, jóias, roupas e eletrodomésticos. Além disso, 

tem uma participação significante na aquisição de produtos como 

microcomputadores, previdência privada e seguro de vida. [...] Uma 

pesquisa realizada em 2003 pela Ipsos-Marplan, com uma amostra de 35,8 

milhões de pessoas, sendo que 53% eram mulheres, notou-se que, 84% das 

mulheres pesquisadas, faziam supermercado, 57% tinham telefone celular, 

26% possuíam microcomputador e 22% tinham cartão de crédito. A 

pesquisa indicou também que 42% das pessoas que decidem a marca e o 

modelo do carro a ser adquirido são mulheres”. 

Hoje, a mulher ainda continuam em batalha constante por seu espaço de destaque em 

empresas, escritórios, indústrias, entre outros. Uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo 

em 2014, por Juliana Castro, aponta que: 

“[...] vem diminuindo o abismo entre a participação de homens e mulheres 

no mercado. Ainda que a taxa de atividade dos homens seja superior à das 

mulheres, essa diferença caiu de quase 30 pontos percentuais em 2000 para 

pouco mais de 21 em 2010, o que se deve não apenas ao maior crescimento 

desta taxa entre as mulheres, mas também à sua redução entre os homens. 

A variação foi de 79,7% para 75,7% entre o sexo masculino e de 50,1% 

para 54,6% entre o feminino. Com o corte por idade, o IBGE verificou que, 

entre as jovens mulheres, a taxa de atividade cresceu de forma mais branda 

que o observado para os demais grupos etários”. 

Alguns exemplos de mulheres que chegaram a cargo de destaque, como as 

presidentes Cristina Kirchner (Argentina), Angela Merkel (Alemanha) e Luiza Helena 

Trajano (dona da Rede Maganize Luiza). 

E mesmo já comprovando que podem sim realizar todas as tarefas iguais aos homens, 

ter seu próprio dinheiro e independência, a luta pela conquista ainda é muito presente em 

todos os países, mais expressiva nos países do oriente médio, que enxergam as mulheres 

inferiores aos homens, dadas suas culturas como citado no item 1.3.1.  

 

1.2.2 Mercado de trabalho brasileiro     

Nas últimas décadas do século XX, o Brasil passou por importantes transformações 

demográficas, culturais e sociais que tiveram grande impacto sobre o aumento do trabalho 
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feminino. No primeiro caso, podem ser citados: a queda da taxa de fecundidade, sobretudo 

nas cidades e nas regiões mais desenvolvidas do país, até atingir 2,1 filhos por mulher em 

2005; a redução no tamanho das famílias que, em 2005, passaram a ser compostas por apenas 

3,2 pessoas, em média, enquanto em 1992 tinham 3,7. (FIBGE, 2006, p.50 apud 

BRUSCHINI, 2007, p.4). 

A participação das mulheres na atividade econômica formal intensificou-se a partir 

da década de 1970 pela expansão da economia com acelerado processo de industrialização 

e urbanização junto ao uso de contraceptivos, que prosseguiu na década de 1980, apesar da 

estagnação da atividade econômica e da deterioração das oportunidades de ocupação. 

(HOFFMANN; LEONE, 2004, p.2). 

Na década de 90, a intensa abertura econômica, baixos investimentos e terceirização 

da economia caracterizaram a contínua tendência de crescente incorporação da mulher na 

força de trabalho. Mesmo que nessa última década, o desemprego feminino, indicou que o 

aumento de postos de trabalho para mulheres não foi suficiente para absorver a totalidade do 

crescimento da População Econômica Ativa (PEA) feminina, (HOFFMANN, LEONE, 

2004, p.2) mesmo com a indicação do IBGE (2007) apud José Eustáquio Diniz Alves e 

Suzana Marta Cavenaghi (2013) de aumento de renda feminina, aumento no número de 

famílias chefiadas por mulheres, e, também, um aumento de escolaridade e média salarial: 

“[...] O Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) divulgou dois estudos com 

o balanço dos ganhos e as dificuldades enfrentadas pelas brasileiras ao 

longo dos anos 90. A renda média das trabalhadoras passou de R$ 281,00 

para R$ 410,00. As famílias comandadas por mulheres passaram de 18% 

do total para 25%. A média de escolaridade dessas “chefes de família” 

aumentou em um ano de 4,4 para 5,6 anos de estudos. A média salarial 

passou de R$ 365 para R$ 591 em 2000. Uma dificuldade a ser vencida é 

a taxa de analfabetismo, que ainda está 20% [...]”.  

Para Maria Bruschini (2007, p. 7), a expansão da escolaridade, à qual as brasileiras 

têm tido cada vez mais acesso, é um dos fatores de maior impacto sobre o ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho, mesmo que ainda já tenha evoluído bastante e precise ser 

melhorada:  

“Na década de 1970 estavam caracterizas por trabalhadoras em sua maioria 

jovens, solteiras e pouco escolarizadas; na década de 1980, as mulheres 

com idade acima de 25 anos, chefes e cônjuges, com níveis mais elevados 

de instrução e com nível de renda não muito baixo, foram as que mais 

aumentaram sua participação no trabalho remunerado, e consequentemente 

fez com que inserisse a mulher no mercado de trabalho brasileiro”. 
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A escolaridade elevada para Maria Bruschini (2007, p. 7) tem impacto considerável 

sobre o trabalho feminino, pois as taxas de atividade das mais instruídas são muito mais 

elevadas do que as taxas gerais de atividade, em todos os anos analisados. Em 2005, 

enquanto mais da metade (53%) das brasileiras eram ativas, entre aquelas com 15 anos ou 

mais de escolaridade, a taxa de atividade atingia 83%, que ocorre a partir do ensino médio, 

ou seja, de 9 a 11 anos de estudo, 26% das mulheres, ante 24% dos homens, estão nessa 

faixa. 

Já no ensino profissional, os percentuais femininos de conclusão são bastante 

elevados, sobretudo no ensino técnico, na área de serviços, em várias de suas especialidades, 

com destaque para Saúde e Artes. (BRUSCHINI, 2007, p.4). 

É neste momento que começam a ser feitas as escolhas profissionais, que irão se 

consolidar no curso superior e, posteriormente se cristalizam no mercado de trabalho, no 

qual as mulheres predominam no setor de Serviços. No ensino superior, elas ampliaram 

significativamente sua presença superando os homens, a ponto de, no ano de 2005, a parcela 

feminina entre os formandos ter atingido 62%, como revelam dados do Censo do Ensino 

Superior, realizado pelo Ministério da Educação as escolhas das mulheres continuam a recair 

preferencialmente sobre áreas do conhecimento tradicionalmente “femininas”, como 

educação (81% de mulheres), saúde e bem-estar social (74%), humanidades e artes (65%), 

que preparam as mulheres para os chamados “guetos” ocupacionais femininos. Mas também 

é verdade que a parcela feminina nas universidades vem ampliando sua presença em outras 

áreas ou redutos masculinos, como a área de engenharia, produção e construção, na qual 

aumentou de 26% para 30%, conforme Maria Bruschini (2007): 

“[...] mulheres instruídas, além de continuar marcando presença em 

tradicionais “guetos” femininos, como o magistério e a enfermagem, têm 

adentrado também áreas profissionais de prestígio, como a medicina, a 

advocacia, a arquitetura e até mesmo a engenharia, tradicional reduto 

masculino. Esta poderia ser considerada uma das faces do progresso 

alcançado pelas mulheres, no que tange à sua participação no mercado de 

trabalho.  

[...] a primeira observação que deve ser feita em relação a essas carreiras é 

a consolidação da presença feminina entre esses profissionais, ao longo da 

década de 90. Na categoria dos engenheiros, por exemplo, a participação 

das mulheres, que era de 12% em 1993, atinge 14% em 2004. Entre os 

arquitetos, a fatia feminina é bem mais substantiva. Na mesma data, mais 

da metade da categoria (54%) é composta de mulheres, dado que consolida 

a tendência de feminização da profissão, uma vez que as mulheres já 

ocupavam cerca de 52% dos empregos dessa área em 1993. Também entre 
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os médicos a progressão se confirmou: 41,3% da categoria é composta de 

mulheres em 2004, ante 36% em 1993”.  

A entrada das mulheres nessas boas ocupações teria sido resultado da intensa 

transformação cultural, a partir do final dos anos 60 e, sobretudo, nos 70, na esteira dos 

movimentos sociais e políticos dessa década, junto a expansão das universidades públicas e, 

principalmente, privadas, que impulsionaram a busca de um projeto de vida profissional e 

não apenas doméstico. (BRUSCHINI, 2007, p.7). 

Durante 1990 e 2005, a continuidade da ampliação das taxas de participação 

feminina, sobretudo entre mulheres não muito jovens, foi o único fator responsável pelo 

crescimento da População Econômica Ativa (PEA). Abordado por Maria Bruschini (2007, 

p.2), como: 

“a primeira questão a destacar é a intensidade e constância do crescimento 

da atividade feminina. Nesse caso, os indicadores para o Brasil revelam 

que [...] a População Economicamente Ativa feminina passou de 28 para 

41,7 milhões, a taxa de atividade aumentou de 47% para 53% e a 

porcentagem de mulheres no conjunto de trabalhadores foi de 39,6% para 

43,5%. Isto significa que mais da metade da população feminina em idade 

ativa trabalhou ou procurou trabalho em 2005 e que mais de 40 em cada 

100 trabalhadores eram do sexo feminino, na mesma data. Apesar do 

considerável avanço, no entanto, as mulheres ainda estão longe de atingir, 

seja as taxas masculinas de atividade, superiores a 70%, seja o número de 

ocupados ou de empregados, nessa data”.  

Outros pontos levantados por Maria Bruschini em seu artigo “Trabalho e Gênero no 

Brasil nos últimos dez anos” (2007, p.3), que contribuíram para a participação da mulher 

brasileira no mercado de trabalho, foram: 

“[...] o envelhecimento da população com maior expectativa de vida ao 

nascer para as mulheres (75,5 anos) em relação aos homens (67,9 anos) 

(FIBGE, 2006, p.26) e, consequentemente, a presença feminina na 

população idosa; e, finalmente, a tendência demográfica mais significativa, 

que tem ocorrido desde 1980, que é o crescimento acentuado de arranjos 

familiares chefiados por mulheres os quais, em 2005, chegam a 30,6% do 

total das famílias brasileiras residentes em domicílios particulares 

feminina, cada vez mais voltada para o trabalho remunerado, ao mesmo 

tempo, a expansão da escolaridade e o ingresso nas universidades 

viabilizaram o acesso delas a novas oportunidades de trabalho”.  

 Todos esses fatores explicam não apenas o crescimento da atividade 

feminina, mas também as suas transformações no perfil da força de trabalho. As 

trabalhadoras, que, até o final dos anos 70, em sua maioria, eram jovens, solteiras e sem 

filhos, passaram a ser mais velhas, casadas e mães. Em 2005, a mais alta taxa de atividade 
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feminina, 74%, é encontrada entre mulheres de 30 a 39 anos, 69% das mulheres de 40 a 49 

anos e 54% das de 50 a 59 anos também são ativas. (HOFFMANN; LEONE, 2004, p.4). 

A consolidação da participação da mulher no mercado de trabalho não se reflete 

somente na aproximação por sexo das taxas de participação, mas também na diminuição do 

hiato salarial entre homens e mulheres. Em 1981, o rendimento médio do trabalho da mulher 

equivalia a 55,7% do rendimento médio do trabalho do homem e essa relação passou a ser 

de 81,9% em 1998, 70,6% em 2002 e 84,1% em 2008. (HOFFMANN; LEONE, 2004, p.4). 

Entretanto, segundo o IBGE (2007) apud Bruschini (2007) apesar de 48% das 

mulheres brasileiras participarem do mercado de trabalho, algumas pontos ainda estão em 

gradativas mudanças, como as mulheres ainda permanecem como as principais responsáveis 

pelas atividades domésticas, cuidam dos filhos e demais familiares, o que representa uma 

sobrecarga para aquelas que também realizam atividades econômicas; e estão em busca de 

igualdade salarial com os homens.(BRUSCHINI, 2007, p.7). 

 

2.2 PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS FEMININAS  

Ao longo da história da humanidade, a discriminação e o preconceito contra as 

mulheres sempre estiveram presentes, e não foi diferente para que a mulher conquistasse seu 

espaço no mercado de trabalho. Submetidas a agressões físicas, morais e psicológicas, 

ameaças sexuais e violência econômica, viverem sob o comando e julgamento do homem, 

(ROSS, 2013) cenário que mudou gradativamente a partir da revolução industrial, marco do 

surgimento do sistema capitalista, que trouxe significativas alterações na vida da classe 

trabalhadora e consequentemente na vida das mulheres que trabalhavam fora do âmbito 

doméstico.  

Com a chegada das máquinas, os trabalhadores tiveram que intensificar sua busca 

pela formação profissional, o que fez com que as mulheres ganhassem forças para 

reivindicações e lutas, que serviram de subsídios para a criação e estruturação do movimento 

feminista. (SILVA, 2012). Para Josiane Silva (2012): 

“O movimento feminino foi organizado por mulheres que resolveram não 

mais aceitar situações de desigualdades no mundo do trabalho e no âmbito 

doméstico [...] busca desde sua gênese, a garantia de igualdade de direitos 

entre mulheres e homens. É um movimento que foi se organizando em 

várias vertentes assumindo diversas bandeiras de lutas, foi considerado um 

movimento político e esteve presente nas lutas pela redução da carga 
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horária de trabalho, pelo direito ao voto, pelo direito à escolha à 

maternidade.[...] Significou grande passo para a libertação de mulheres que 

viviam sobre a dominação masculina [...]  

Suas principais lutas no âmbito do trabalho foram pela redução da jornada 

de trabalho e igualdade salarial e através de uma luta constante por seus 

direitos, as mulheres trabalhadoras romperam o silêncio e projetaram suas 

reivindicações na esfera pública [...] o avanço das operárias congrega 

homens e mulheres nas organizações sindicais [...] participaram das greves 

e, como eles, foram vítimas da repressão”. 

Os principais acontecimentos e conquistas datadas na história das mulheres a partir 

de Caroline Cunha (2013), Josiane Silva (2012) e Rosemary de Ross (2013) foram: 

 1759: As primeiras obras de caráter feminista surgem nesta época, entre elas a da 

inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), autora do livro "Em Defesa dos Direitos 

das Mulheres", de 1792, sobre educação para mulheres. A obra foi traduzida pela 

feminista brasileira Nísia Floresta, em 1832; 

 1788: O político e filósofo francês Condorcet reivindica direitos de participação 

política, emprego e educação para as mulheres; 

 1822: Maria Leopoldina Josefa Carolina, arquiduquesa da Áustria e imperatriz do 

Brasil, exerce a regência, em 1822, na ausência de D. Pedro I, que se encontrava em 

São Paulo. A imperatriz envia-lhe uma carta, juntamente com outra de José 

Bonifácio, além de comentários a Portugal criticando a atuação do marido e de dom 

João VI. Ela exige que D. Pedro proclame a Independência do Brasil: “O pomo está 

maduro, colhe-o já, senão apodrece”; 

 1827: Surge a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que 

frequentassem as escolas elementares; as instituições de ensino mais adiantado eram 

proibidas a elas; 

 1837: Neste ano há a primeira entrada das mulheres na universidade dos Estados 

Unidos, com a criação de universidades exclusivas para as mulheres. Na Europa o 

processo foi mais demorado e começou pelas universidades menores. O acesso à 

educação só começou a aumentar após a 1ª Guerra Mundial; 

 1857: No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na 

cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a 

fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como, 

redução na carga diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de 

trabalho diário), equiparação de salários com os homens (as mulheres chegavam a 

http://www.suapesquisa.com/filosofia/
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receber até um terço do salário de um homem, para executar o mesmo tipo de 

trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi 

reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que 

foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato 

totalmente desumano;  

 1879: As mulheres têm autorização do governo para estudar em instituições de 

ensino superior; mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela sociedade; 

 1840: Lucrécia Mott, professora abolicionista e religiosa feminista estadunidense 

nascida em uma comunidade Quaquer de Nantucket, Massachusetts, atuante na 

defesa dos direitos da mulher e da abolição da escravatura nos Estados Unidos, luta 

pela igualdade de direitos para mulheres e negros dos Estados Unidos; 

 1859: Surge na Rússia, na cidade de São Petersburgo, um movimento de luta pelos 

direitos das mulheres; 

 1862: Durante as eleições municipais na Suécia as mulheres puderam votar pela 

primeira vez; 

 1865: Na Alemanha, Louise Otto, cria a Associação Geral das Mulheres Alemãs; 

 1866: No Reino Unido, o economista John S. Mill exige o direito de voto para as 

mulheres inglesas; 

 1869: É criada nos Estados Unidos a Associação Nacional para o Sufrágio das 

Mulheres; 

 1870: Na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de Medicina; 

 1874: É criada no Japão a primeira escola normal para moças; 

 1878: Criada na Rússia a Universidade Feminina; 

 1885: A compositora e pianista Chiquinha Gonzaga estreia como maestrina, ao 

reger a opereta “A Corte na Roça”. É a primeira mulher no Brasil a estar à frente de 

uma orquestra. Precursora do chorinho, Chiquinha compôs mais de duas mil canções 

populares, entre elas, a primeira marcha carnavalesca do país: “Ô Abre Alas”. 

Escreveu ainda 77 peças teatrais; 

 1887: No Brasil, Rita Lobato Velho Lopes foi a primeira mulher a receber um 

diploma superior e a segunda da América Latina. Ela formou-se na Faculdade de 

Medicina da Bahia em 1887; 
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 1893: A Nova Zelândia torna-se o primeiro país do mundo a conceder direito de voto 

às mulheres (sufrágio feminino). A conquista foi o resultado da luta de Kate 

Sheppard, líder do movimento pelo direito de voto das mulheres na Nova Zelândia; 

 1897: A busca pelo direito ao voto pelas sufragistas foi uma das primeiras lutas do 

feminismo. O movimento sufragista, que surgiu no contexto da urbanização e na 

industrialização do século 19, começou em 1897, com a fundação da União Nacional 

pelo Sufrágio Feminino pela educadora britânica Millicent Fawcett (1847-1929); 

 1901: O deputado francês René Viviani defende o direito de voto das mulheres; 

 1908: Operárias novamente saem às ruas denunciando as mesmas condições 

degradante de trabalho e acrescentando às suas reivindicações a legislação protetora 

do trabalho do menor; 

 1910: Durante uma conferência na Dinamarca em 1910, ficou decidido que o dia 8 

de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres 

que morreram na fábrica em 1857; 

 1911: Uma nova greve em 25 de março terminou com a morte de 146 pessoas (mais 

de 100 mulheres) em um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist Company. Tal 

acontecimento também ajudou a instituir o dia 8 de março como o Dia Internacional 

da Mulher; 

 1917: A professora Deolinda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino 

em 1910, em plena República Oligárquica, lidera uma passeata exigindo a extensão 

do voto às mulheres; as russas também tiveram papel importante para fortalecer os 

protestos por parte das mulheres. Em 8 de março de 1917, operárias russas foram às 

ruas em protesto contra o czar Nicolau 2º, a entrada do país na 1ª Guerra Mundial, 

contra a fome e os baixos salários; 

 1918: O voto feminino foi aprovado no Reino Unido; 

 1922: Fundação da Federação Brasileira pelo Progresso feminino; 

 1927: Celina Guimarães Viana é a primeira mulher brasileira a tirar título de eleitora; 

 1927: O Governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue uma 

alteração da lei eleitoral dando o direito de voto às mulheres. O primeiro voto 

feminino no Brasil – e na América Latina – foi em 25 de novembro, no Rio Grande 

do Norte. Quinze mulheres votaram, mas seus votos foram anulados no ano seguinte. 

No entanto, foi eleita a primeira prefeita da História do Brasil: Alzira Soriano de 

Souza, no município de Lages – Rio Grande do Norte; a professora Celina 

http://www.historiadigital.org/tag/historia-do-brasil/
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Guimarães Viana conseguiu seu registro para votar no município de Mossoró, no Rio 

Grande do Norte. O Estado foi pioneiro na inclusão do voto feminino;  

 1932: Getúlio Vargas, no início da Era Vargas em 24 de fevereiro de 1932, promulga 

o novo Código Eleitoral, garantindo finalmente o direito de voto às mulheres 

brasileiras; também há a primeira participação de uma mulher brasileira nas 

Olimpíadas, a nadadora Maria Lenk, de 17 anos, representando a única figura 

feminina da delegação olímpica;  

 1933: Carlota Pereira de Queiroz entre 214 deputados homens foi eleita a primeira 

deputada para a Assembleia Constituinte;  

 1937/1945: O Estado Novo criou o Decreto 3199 que proibia às mulheres a prática 

dos esportes que considerava incompatíveis com as condições femininas tais como: 

“luta de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, 

halterofilismo e beisebol”, regulamentado em 1965;  

 1940: Anésia Pinheiro Machado conquistou o brevê de piloto comercial e mais 

adiante tornou-se instrutora de link trainer da emblemática Panair do Brasil; 

 1943: No Brasil, o direito da mulher à licença-maternidade foi introduzido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1º de maio de 1943, estabeleceram, 

respectivamente, que a licença gestante era de quatro semanas antes e oito semanas 

depois do parto, e que neste período a mulher tinha direito ao salário integral, e que, 

em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher 

tinha direito a um repouso remunerado de duas semanas, assegurado o direito de 

retornar à função que ocupava antes de seu afastamento; 

 1946: Em função da ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), as mulheres só 

voltaram a votar em 1946;  

 1948: Depois de 12 anos sem a presença feminina, a delegação brasileira olímpica 

segue para Londres com 11 mulheres e 68 homens; 

 1951: A Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2015) aprovou a Convenção 

de Igualdade de Remuneração trabalho entre homens e mulheres (para exercício de 

mesma função);  

 1960: Aparecem as pílulas anticoncepcionais na vida das mulheres, o que fez com 

que a participação feminina no mercado de trabalho aumentasse; durante o período 

democrático, a grande tenista brasileira, a paulista Maria Esther Andion Bueno 

torna-se a primeira mulher a vencer os quatros torneios do Grand Slam (Australian 
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Open, Wimbledon, Roland Garros e US Open). Conquistou, no total, 589 títulos em 

sua carreira;  

 1974: O salário-maternidade foi incluído entre as prestações da Previdência Social a 

partir da edição da Lei nº. 6.136, de 7 de novembro de 1974, ainda que somente para 

as seguradas empregadas; 

 1975: A Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou a data através de um 

decreto e, de lá para cá, passaram a ser realizadas conferências, debates e reuniões 

no dia 8 de março na maioria dos países, com o objetivo de discutir o papel da mulher 

na sociedade atual e num esforço conjunto tentar diminuir e, quem sabe, extinguir o 

preconceito e a desvalorização da mulher no mundo; 

 1979: Eunice Michilles, então representante do PSD/AM, torna-se a primeira 

mulher a ocupar o cargo de Senadora, por falecimento do titular da vaga; a equipe 

feminina de judô inscreve-se com nomes de homens no campeonato sul-americano 

da Argentina. Esse fato motivaria a revogação do Decreto 3.199; 

 1980: Recomendada a criação de centros de autodefesa, para coibir a violência contra 

a mulher, há um trabalho de conscientização da sociedade sobre violência contra a 

mulher; surge o lema: “Quem ama não mata”; 

 1983: Surgem os primeiros conselhos estaduais da condição feminina (Minas Gerais 

e São Paulo),para traçar políticas públicas para as mulheres. O Ministério da Saúde 

cria o PAISM – Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, em resposta à 

forte mobilização dos movimentos feministas, baseando sua assistência nos 

princípios da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de cada mulher;  

 1985: Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher – DEAM 

(SP) e muitas são implantadas em outros estados brasileiros. Ainda neste ano, com 

a Nova República, a Câmara dos Deputados aprova o Projeto de Lei que criou o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. É criado o Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), em lugar do antigo Fundo de 

Contribuições Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher; 

 1988: Através do lobby do batom, liderado por feministas e pelas 26 deputadas 

federais constituintes, as mulheres obtêm importantes avanços na Constituição 

Federal, garantindo igualdade a direitos e obrigações entre homens e mulheres 

perante a lei; com o advento da Constituição Federal de 1988, a licença gestante foi 

ratificada como direito social e passou a ter duração de cento e vinte dias, nos termos 

http://www.historiadigital.org/tag/sexualidade/
http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/nova-republica/video-os-desafios-da-construcao-da-democracia-no-brasil/
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do art. 7º, para as seguradas empregada (urbana e rural), trabalhadora avulsa e 

empregada doméstica; 

 1990: Eleita a primeira mulher para o cargo de senadora: Júnia Marise, do 

PDT/MG; Zélia Cardoso de Mello é a primeira ministra do Brasil. Ela assume a 

pasta da Economia no governo de Fernando Collor (1990-92);  

 1991: A Constituição Federal, no que toca especificamente à Previdência Social, 

determinou em seu art. 201 a proteção à maternidade, especialmente à gestante. Em 

cumprimento às disposições constitucionais, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

em sua redação original, estabeleceu que o salário-maternidade era devido por cento 

e vinte dias, com início 28 dias antes do parto e a ocorrência deste, sem exigência de 

número mínimo de contribuições (carência), no valor da remuneração integral, sem 

limite de valor, no caso da segurada empregada e trabalhadora avulsa, e 

correspondente ao valor do último salário-de-contribuição, no caso da empregada 

doméstica. O benefício era pago pela empresa, no caso da empregada, que efetivava 

a compensação quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salários 

e, nos demais casos, pela Previdência Social;  

 1993: Assassinada Edméia da Silva Euzébia, líder das Mães de Acari; Ocorre, em 

Viena, a Conferência Mundial de Direitos Humanos, a qual os direitos das mulheres 

e a questão da violência contra o gênero recebem destaque, gerando assim a 

Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher;  

 1994: Roseana Sarney é a primeira mulher eleita governadora de um estado 

brasileiro: o Maranhão; a Lei nº 8.861, de 25 de março de 1994, estendeu o direito 

ao salário-maternidade no valor de um salário mínimo para a segurada especial, 

desde que esta comprovasse o exercício de atividade rural. Tal exercício poderia ter 

ocorrido de forma descontínua, mas à segurada caberia a comprovação de ao menos 

10 meses de trabalho rural nos doze meses imediatamente anteriores ao do início do 

benefício; 

 1996: O Congresso Nacional inclui o sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, 

obrigando os partidos a inscreverem, no mínimo, 20% de mulheres nas chapas 

proporcionais; a escritora Nélida Piñon é a primeira mulher a ocupar a presidência 

da Academia Brasileira de Letras, exercendo o cargo até 1997 e foi membro da ABL 

desde 1990; 

http://www.historiadigital.org/tag/direitos-humanos/
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 1997: As mulheres ocupavam 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados; 7,4% do 

Senado Federal; 6% das prefeituras brasileiras (302), e o índice de vereadoras eleitas 

aumentou de 5,5%, em 92, para 12%, em 97; 

 1998: A senadora Benedita da Silva é a primeira mulher a presidir a sessão do 

Congresso Nacional. E Roseana Sarney é reeleita governadora; 

 1999: Com a edição da Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, o salário-

maternidade passou a ser devido, também, às seguradas contribuinte individual e 

facultativa, com carência de dez contribuições mensais. O valor do benefício, nestes 

casos, corresponderia a um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-

contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, não podendo ser 

inferior ao valor de um salário mínimo; 

 2002: A referida Lei estabeleceu que o pagamento do salário-maternidade de todas 

as seguradas, inclusive da empregada, fosse efetuado pela Previdência Social. Em 

2002, outro movimento de expansão do público beneficiário. A Lei nº. 10.421, de 15 

de abril de 2002, estendeu o salário-maternidade para a segurada da Previdência 

Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. O 

benefício seria garantido pelo período de cento e vinte dias, se a criança tivesse até 

um ano de idade; de sessenta dias, se a criança tivesse entre um e quatro anos de 

idade, e de trinta dias, se a criança tivesse de quatro a oito anos de idade; 

 2003: No Brasil do século XXI, Marina Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) 

do Acre, foi reeleita senadora com o triplo dos votos do mandato anterior, e assumiu 

o Ministério do Meio Ambiente do governo Lula; a Lei nº. 10.710, de 5 de agosto de 

2003, retornou a obrigatoriedade da empresa pagar o salário-maternidade da 

empregada a seu serviço, compensando o valor quando do recolhimento das 

contribuições sobre a folha de salários, mantendo o pagamento do benefício, no caso 

de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção, pela Previdência Social. 

Também determinou que se observasse, em relação a esse benefício, o disposto no 

art. 248 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15 de dezembro de 1998, limitando o salário-maternidade devido às seguradas 

empregada e trabalhadora avulsa ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal; Em 2003, a Noruega se tornou o primeiro país a apostar 

em cotas de gênero. A medida estipulava que as mulheres deveriam ocupar ao menos 

40% das vagas de companhias públicas.  
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 2005: Angela Merkel assumiu a presidência da Alemanha. 

 2006: No dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada pelo ex-presidente do Brasil Luiz 

Inácio Lula da Silva a Lei Maria da Penha, como resultado da grande luta pelos 

direitos da mulher, garantindo bons tratos dentro de casa, para que as mulheres não 

sejam mais maltratadas e espancadas por seus maridos ou companheiros; 

  2010: Dilma Rousseff foi eleita a primeira presidente mulher do Brasil, cargo 

máximo do poder público do país.  

 2011: A presidente Dilma, indicou nove mulheres para o ministério que tomou posse 

em 01/01/11. As nove mulheres no primeiro escalão, entre 37 ministros, significa um 

espaço de 24% para o sexo feminino, o que foi um recorde histórico para os padrões 

brasileiros. 

 2013: Completam-se 93 anos da ratificação da 19ª Emenda pelo Congresso dos 

Estados Unidos, no dia 18 de agosto de 1920, o que garantiu a todas as mulheres o 

direito ao voto, uma das primeiras bandeiras do movimento feminista, que passou a 

ganhar força nos séculos 18 e 19; 

 2015: Luciana Genro, Marina Silva e Dilma Rousseff concorram à presidência e 

Dilma foi reeleita; E na Alemanha, a Câmara dos Deputados da Alemanha aprovou 

uma nova legislação que obriga companhias do país a destinarem às mulheres 30% 

dos cargos não executivos nos conselhos de administração das empresas, altos postos 

na hierarquia empresarial, (REVISTA EXAME, 2014) a lei foi criada após uma série 

de estudos indicarem que o público feminino estava grosseiramente sub-representado 

no mercado de trabalho, apesar do país europeu ter na liderança a chanceler Angela 

Merkel desde 2005 (OPERA MUNDI, 2015). A presidente Dilma 

Roussef sancionou a lei 13.109, que estende a licença maternidade para 

as militares. Agora, elas passam a contar com 60 dias a mais para ficar em casa com 

seus bebês. O período de seis meses é equivalente ao das servidoras públicas e de 

funcionárias de algumas empresas privadas, que, nesse caso, recebem um desconto 

nos impostos, como incentivo. Os seis meses passam a ser contados a partir do dia 

do parto ou do último mês de gravidez, de acordo com a solicitação da gestante. 

Também garante uma licença-maternidade de três meses, que podem ser 

prorrogados por 45 dias, para mães que adotarem crianças menores de 1 ano - e de 

30 dias, prorrogáveis por mais 15, quando o filho for mais velho do que isso. Ao fim 

http://www.historiadigital.org/historia-do-brasil/brasil-republica/jogo-dos-presidentes-do-brasil/
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do período, as mulheres têm o direito de retornar ao cargo original. (CRESCER 

ONLINE, 2015) 

 As maiores conquistas, destaca Thereza Neumann (2013):  

“[...] estão na liberdade de pensar, estudar, trabalhar, poder expressar 

sentimentos e ter direito a escolher como viver. Ser livre de muitos 

preconceitos e ser respeitada como pessoa produtiva e capaz. Acredito que 

um dos pontos fundamentais que nós mulheres deveríamos abraçar como 

conquista, seria a luta pela redução da violência generalizada que estamos 

vivenciando e a extinção da violência contra o gênero – Mulher [...] 

 [...] o direito ao voto, ao trabalho e a revolução sexual estão também 

entre as maiores conquistas, e [...] o poder feminino alterou 

comportamentos e estratégias de marketing. [...] Propagandas antigas, 

possuíam mulheres sendo tratadas como donas de casa e propaganda de 

sapato masculino, por exemplo, com as mulheres aos “pés” dos homens. 

Vindo mais pra perto, até a poucos anos, víamos também propagandas de 

cerveja colocando as mulheres como os objetos de desejo, os homens 

bebendo a dita cuja e a mulherada ali, rebolando com shorts ou saias 

curtíssimas, sem beber cerveja, pois era bebida de ‘homem’. Isso também 

mudou. Hoje a mulher se coloca mais a ponto de alterar estratégias de 

marketing, até porque se não mudarem perdem uma fatia considerável de 

mercado”. 

 

 2.3 GRANDES MULHERES DA HISTÓRIA 

Em seu poema Lágrimas de Mulher, Silvia Trevisamia (2015) ressalta o que há de 

mais belo nas mulheres, a vitória de cada dia: 

“Lágrimas que vertem nos olhos 

Salgadas como a tristeza que aflora 

Cansadas de seus abrolhos. 

Deslizam sem culpa pela face afora. 

Lágrimas que sufocam a saudade! 

Que apagam os sonhos e geram vidas, 

Lágrimas de alegrias, de realidade, 

Deslizam nas faces sofridas. 

Lágrimas caprichosas, 

Das damas, das meretrizes, 
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Das donzelas e das senhoras, 

Sonhando com os matizes. 

Lágrimas que envolvem a sorte, 

Que acompanham os filhos à guerra, 

Teimosas que levam a morte, 

Inconsoláveis que molham a terra! 

Lágrimas que acalentam o filho, 

Que regam um amor perdido, 

Enganam um coração sofrido, 

Que esperam por um sorriso! 

Uma gota de lágrima quente, 

Que nasce por um motivo qualquer... 

A torna um ser diferente, 

Incessantes lágrimas de mulher” 

E para Claudio R. S. Pucci (2009) as grandes vitoriosas, mulheres que conquistaram 

seu espaço na história e fizeram a diferença são: 

“Helena de Tróia (Grécia – lendária):Figura mitológica de beleza e graça 

incontestável, teria sido o motivo pelo qual os gregos batalharam os 

troianos na famosa guerra, ganha especialmente por um cavalo de madeira. 

Nefertiti (Egito - 1380 AC a 1345 AC):Rainha egípcia, junto com seu 

marido, o faraó Akhenaton, alterou as crenças religiosas de seu povo para 

o monoteísmo e levou-os a louvar o sol ao invés da lua. 

Phryne (Grécia - cerca de 400 AC):Famosa cortesã grega em cerca de 400 

AC, tinha uma beleza considerada divina, a ponto de livrá-la da morte por 

heresia em um tribunal. 

Cleópatra (Egito - 70 AC a 30 AC):Um dos nomes femininos mais 

conhecidos de todos os tempos, governou o Egito e levou os romanos Julio 

César e Marco Antônio à loucura e a uma rivalidade sem tamanho”. 

 E a Revista Superinteressante/Abril (2015) ainda complementa: 

“Cleópatra não só governou o Egito, como também 

influenciou o cenário político romano”. 
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As outras mulheres também consideradas importantes para Claudio R. S. Pucci 

(2009) são: 

“Boadicéia (Inglaterra - cerca de 66 AC):Rainha celta que liderou tribos 

em um levante contra as forças romanas que ocupavam a Grã-Bretanha. 

Era "alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa", segundo 

o historiador clássico Dião CássioapudClaudio R. S. Pucci (2009) 

Hipácia de Alexandria (Grécia - de 370 a 415):Matemática e filósofa, 

adepta às filosofias de Platão, foi perseguida pelos reis cristãos por 

proclamar que o universo é regido por normas matemáticas. 

Khadijah bint Khuwaylid (Oriente Médio - de 555 a 619):Esposa do 

profeta Maomé, foi também a primeira pessoa a se converter ao islamismo. 

Apesar das leis vigentes na época permitirem a poligamia, Maomé 

manteve-a como sua única esposa por 24 anos. 

Leonor da Aquitânia (Inglaterra - de 1112 a 1204):Rainha consorte da 

França e Inglaterra, seu instinto político e sagacidade a tornaram uma das 

mulheres mais influentes e poderosas da Idade Média. 

Catarina de Siena (Itália - de 1347 a 1380): A Santa Catarina, apesar de 

analfabeta, ditou várias cartas e obras, em especial Diálogo sobre a Divina 

Providência, considerado pelos eclesiásticos como um dos maiores 

testemunhos do misticismo cristão e das ideias teológicas e espirituais. 

Joana D´Arc (França - de 1412 a 1431):Santa padroeira da França, 

inspirada, segundo a lenda, por forças espirituais, foi a grande heroína da 

Guerra dos 100 anos e acabou queimada viva pela Inquisição com apenas 

19 anos de idade, e 500 anos depois foi canonizada. 

Catarina de Médici (França - de 1519 a 1589): Força política por trás dos 

30 anos de guerra entre a Igreja Católica Romana e os Huguenotes 

franceses, foi a instigadora do Massacre de São Bartolomeu e grande 

patrona das artes na França. 

Elisabeth I (Inglaterra - de 1533 a 1603): A precursora do grande Império 

Britânico, patrocinadora das artes e da cultura (ela que descobriu William 

Shakespeare)”. 

Complementada pela Revista Interessante/Abril (2015): 

“[...] Elisabeth passou quatro anos trancada na Torre de Londres antes de 

chegar ao poder em uma nação dividida entre o catolicismo e o 

anglicanismo.” 

 

 Também para Claudio R. S. Pucci (2009): 

“Ana Pimentel (Portugal/Brasil por volta de 1534): Esposa de Martim 

Afonso de Souza governou a capitania de São Vicente sem nunca ter posto 

os pés no Brasil, e foi quem ordenou o cultivo de cana de açúcar, laranja, 

arroz, trigo e criação de gado na região. 
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Dandara (Brasil - de 1664 a 1694): Esposa do Zumbi dos Palmares, foi 

uma guerreira feroz e brava defensora do quilombo. Suicidou-se para não 

voltar à condição de escrava. 

Anne Bonny (Inglaterra - de 1700 a 1782): Pirata irlandesa, ficou 

conhecida por se destacar em uma ocupação essencialmente masculina, 

pilhando navios no Caribe junto com seu marido. Apesar de nunca ter 

comandando um navio, era conhecida por ser bonita, inteligente e muito 

estourada. 

Émilie du Châtelet (França - de 1706 a 1749): Cientista, matemática e 

física, escreveu Dissertation sur la nature et la propagation dufeu, com 

estudos sobre o fogo que serviram de base para o que hoje é conhecida 

como luz infravermelha e a natureza da luz. 

Catarina, A Grande (Rússia - de 1729 a 1786): Imperatriz da Rússia, 

modernizou seu país, reformando todos os aspectos políticos e sociais e se 

tornando um dos maiores nomes do despotismo esclarecido.” 

Tales Pinto (2015), complementa a história de Catarina, a grande: 

“[...] a ambição de Catarina era chegar ao trono, o que ocorreu em 1762 

após supostamente ter criado um plano, em aliança com alguns generais do 

exército, para retirar do trono seu marido e posteriormente assassiná-lo. A 

primeira de suas ações foi estabelecer uma aliança com o rei Federico da 

Prússia, o que gerou insatisfação da nobreza russa. A situação de 

insatisfação foi contornada mais tarde com uma série de medidas que 

beneficiou os nobres. 

Entre 1766 e 1768, Catarina convocou o Congresso para debater e aprovar 

algumas reformas, mas não obteve êxito. Entretanto, por iniciativa própria, 

dividiu o território russo em 44 províncias e foram criados distritos em 

cada uma delas, nos quais a nobreza formava uma assembleia para 

governá-los, além de obter vários privilégios. Promulgou em 1785 a Carta 

da Nobreza, que garantia isenção de impostos aos nobres e aumentava seus 

poderes. 

Essas medidas mostraram a influência Iluminista sobre seu governo, já que 

as reformas dos estados eram uma das características dos déspotas 

esclarecidos. Catarina trocava constantemente correspondências com os 

filósofos franceses Diderot e Voltaire, e buscou incentivar o conhecimento, 

como a construção da Universidade de Moscou, em 1783. Ainda criou leis 

diminuindo o uso da tortura e da pena de morte, permitiu a liberdade de 

culto, secularizou ainda algumas propriedades eclesiásticas em proveito do 

Estado e passou a manter conventos e igrejas. 

No âmbito militar, conduziu guerras com vários reinos para conseguir 

acesso ao mar, o que conseguiu em 1772, resultando na conquista de 

territórios e na aproximação com a Europa Central. Contra o Império 

Turco-Otomano realizou duas guerras, entre 1768 e 1985, nas quais 

incorporou às fronteiras do Império Russo a costa setentrional do Mar 

Negro e a península da Criméia. 

Catarina, a Grande, foi uma das mais famosas czarinas russas, tendo seu 

reinado terminado em 1796, ano de sua morte.” 
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 Ainda para Claudio R. S. Pucci (2009): 

“Chica da Silva (Brasil - de 1740 a 1796): A escrava que se fez rainha, foi 

a primeira negra a alcançar prestígio e riqueza no Brasil após união 

consensual com o explorador de diamantes João Fernandes. Muitas de suas 

histórias entraram para o imaginário popular. 

Mary Wollstonecraft (Inglaterra - de 1759 a 1797): Escritora britânica. Sua 

obra, Uma Defesa dos Direitos da Mulher, de 1790, é considerada a pedra 

fundamental do movimento feminista. Mary afirmava que o casamento era 

uma prostituição legalizada e que as esposas eram escravos convenientes. 

Sacajawea (EUA - de 1786 a 1812): Índia norte-americana que auxiliou os 

ingleses Lewis e Clark a chegarem ao Oceano Pacífico em 1804. Tornou-

se na América do Norte um símbolo da mulher independente, esforçada e 

com valor indiscutível. 

Maria Quitéria (Brasil - de 1792 a 1853): Militar brasileira, disfarçou-se 

de homem para lutar na guerra da independência brasileira. Feita alferes 

por D. Pedro I, é considerada a Joana D´Arc do Brasil. 

Marquesa de Santos (Brasil - de 1797 a 1867): Famosa por ter seduzido e 

se tornado amante de D. Pedro I, a marquesa foi, no fim de sua vida, uma 

humanitária, ajudando mendigos, famintos e doentes e patrocinando 

estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em São 

Paulo. 

Ana Néri (Brasil - de 1814 a 1880): Pioneira da enfermagem no Brasil, 

acompanhou seus filhos, soldados, na Guerra do Paraguai, prestando 

serviços médicos. Foi condecorada com as medalhas de prata humanitária 

e da campanha e recebeu do imperador Pedro II uma pensão vitalícia. 

Rainha Vitória (Inglaterra - de 1819 a 1901): Grande condutora do 

Império Britânico no século 19, seu governo foi marcado pela revolução 

industrial, expansão colonial e mudanças drásticas na política, economia e 

cultura inglesa”. 

Leandro Carvalho (2015) complementou a história da Rainha Vitória: 

“[...] aos 18 anos a jovem herdou o trono de seu tio, o rei da Inglaterra 

Guilherme IV [...] ficou no poder por 64 anos, seu governo tornou-se 

conhecido como a “Era Vitoriana” (1837-1901). Após assumir o poder em 

1837, a rainha Vitória enfrentou seu primeiro desafio, a ascensão do 

movimento cartista (reivindicação dos trabalhadores) até meados de 1850. 

Três anos depois de sua posse como rainha, Vitória casou-se com seu 

primo, o príncipe Alberto, no ano de 1840, juntos tiveram nove filhos. 

Alberto desempenhou grandes influências no governo de Vitória, 

incentivou o desenvolvimento das artes e das ciências, modernizou e 

fortaleceu o exército britânico. 

Vitória era amante das letras, estudou geografia, história, falava 

fluentemente além do inglês, o francês e o alemão, também tocava piano; 

podemos dizer que a rainha Vitória era uma erudita apreciadora de artes, 

aliás, desempenhou a prática da pintura até seus setenta anos. 
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[...] Mais conhecido como a “Era Vitoriana”, o principal feito durante o 

seu reinado foi o apogeu da política industrial e colonialista inglesa, 

marcado pela prosperidade industrial da burguesia. 

Dessa forma, os últimos trinta anos da “Era Vitoriana” foram marcados 

pelo Imperialismo e Neocolonialismo britânico, as potências industriais 

europeias (Inglaterra, França, Alemanha) submeteram, dominaram e 

exploraram os continentes asiático e africano. Durante o seu reinado 

aconteceram alguns conflitos, como a Guerra da Crimeia (1853-1856) e a 

guerra dos Boers na África do Sul (1899-1901).  

Além das atribulações políticas, a rainha Vitória desempenhou uma série 

de atribuições sociais, como a Abolição da Escravidão no Império 

Britânico (1838), reduziu a jornada de trabalho dos trabalhadores da 

indústria têxtil para dez horas (1847), instalou o “Third Reform Act”- 

direito ao voto de todos os trabalhadores (1884)”. 

 

Claudio R. S. Pucci (2009) também ressaltou: 

“Florence Nightingale (Inglaterra - de 1820 a 1910): Enfermeira britânica, 

famosa pelo seu pioneirismo em tratar feridos de guerra e inventora da 

representação gráfica de dados, conhecida como gráfico pizza. Deu as 

bases para a enfermagem atual. 

Susan B. Anthony (EUA - de 1820 a 1906): Pioneira no movimento 

feminista americano e europeu já no século 19. Fundou a associação 

sufragista americana e foi a primeira mulher a ter seu rosto estampado em 

uma moeda de circulação nacional nos EUA 

Anita Garibaldi (Brasil - de 1821 a 1849): Companheira de Giuseppe 

Garibaldi, é conhecida como a "Heroína dos Dois Mundos" por ter 

participado da Revolução Farroupilha no Brasil e da unificação da Itália. 

Clara Barton (EUA - de 1821 a 1912): Fundadora da Cruz Vermelha 

Americana na época da Guerra Civil e presidente da organização por 22 

anos, é referência como humanitária e universalista. 

Princesa Isabel (Brasil - de 1846 a 1921): Princesa imperial do Brasil e 

primeira senadora da nação, aboliu a escravatura e defendia o voto 

feminino e a reforma agrária. Era partidária de idéias modernas, e sua 

postura era considerada avançada para a época. 

Chiquinha Gonzaga (Brasil - de 1847 a 1935): Autora da primeira marcha 

carnavalesca, Ô Abre Alas, em 1899, primeira pianista de chorinho e 

primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, além de ter sido ativista 

do abolicionismo e do movimento republicano. 

Madame Curie (França - de 1867 a 1934): Junto com seu marido Pierre, 

foi Prêmio Nobel de Física de 1903 pelas suas pesquisas em radioatividade 

e Nobel em Química em 1911 pela descoberta dos elementos químicos 

rádio e polônio. 

Helen Keller (EUA- de 1880 a 1968): Cega e surda, foi a primeira pessoa 

nessas condições a ganhar um diploma, graças especialmente ao trabalho 
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de sua professora Anne Sullivan em torná-la apta para a sociedade, apesar 

de seus deficiências. Tornou-se escritora e ativista social. 

Eleanor Roosevelt (EUA - de 1884 a 1962): A grande primeira dama 

americana, referência até hoje em seu país, foi ativista dos direitos 

humanos, e embaixadora na ONU, nomeada pelo presidente Harry 

Truman, após a morte de seu marido, Franklin Delano Roosevelt. 

Tarsila de Amaral (Brasil - 1886 a 1973): Uma das maiores pintoras 

brasileiras, seu quadro Abaporu de 1928 inaugura o movimento 

antropofágico e foi a obra brasileira a alcançar o maior valor em um leilão 

internacional: 1,5 milhão de dólares. 

Mary Phelps Jacob (EUA - de 1891 a 1970): Poeta, editora, pacifista e 

socialite novaiorquina, foi a inventora do sutiã, que livrou as mulheres da 

prisão do espartilho. 

Bertha Lutz (Brasil - de 1894 a 1976): Pioneira do feminismo no Brasil, 

foi fundadora da Federação Brasileira para o Progresso Feminino e 

deputada federal no governo Getúlio Vargas. 

Golda Meir (Israel - de 1898 a 1978): Uma das fundadoras do Estado de 

Israel e quarto primeiro-ministro do país, considerada firme em suas 

decisões, ganhou o apelido de "Dama de Ferro" (que depois foi passado a 

Margaret Thatcher). 

Aracy de Carvalho Guimarães Rosa (Brasil - 1908): Única brasileira 

homenageada no Museu do Holocausto, segunda esposa de Guimarães 

Rosa, salvou mais de 100 judeus na segunda guerra emitindo passaportes 

para entrada ilegal dos refugiados no Brasil. Ainda vive. 

Simone de Beauvoir (França - de 1908 a 1986): Escritora, filósofa 

existencialista e feminista francesa, uma de suas obras, O Segundo Sexo, 

traçou um perfil analítico sobre o papel das mulheres na sociedade 

moderna. Foi a companheira do também filósofo Jean Paul Sartre. 

Madre Teresa de Calcutá (Índia - de 1910 a 1997): Missionária católica 

albanesa, considerada a maior do século 20, dedicou sua vida aos 

desprotegidos e pobres da Índia, por meio da sua congregação 

"Missionárias da Caridade". 

Patrícia "Pagu" Galvão (Brasil - de 1910 a 1962): Escritora, jornalista e 

militante comunista brasileira, foi um dos grandes destaques no 

movimento modernista iniciado em 1922. Escreveu Parque Industrial, A 

Famosa Revista e Safra Macabra. 

Rachel de Queiroz (Brasil - de 1910 a 2003): Jornalista, tradutora e 

romancista, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de 

Letras. Ganhou em 1993 o considerado Nobel da literatura portuguesa, o 

Prêmio Camões e é considerada a maior escritora brasileira. 

Rosa Parks (EUA - de 1913 a 2005): Costureira americana, tornou-se 

símbolo do movimento civil pelos direitos dos negros ao recusar ceder seu 

lugar a um branco em um ônibus em 1955. Sua luta solitária acabou 

chegando aos ouvidos de Martin Luther King, que incitou os negros a 

recusar o transporte público branco. 
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Irmã Dulce (Brasil - de 1914 a 1992): Religiosa brasileira, destacou-se por 

seu trabalho de assistência aos pobres e aos necessitados e por suas 

inúmeras obras de caridade no nordeste, em especial na Bahia. 

Eva Perón (Argentina- de 1919 a 1952): Segunda esposa de Juan Perón foi 

a maior primeira-dama argentina, defensora dos direitos femininos e 

considerada líder espiritual da nação até hoje. 

Margaret Thatcher (Inglaterra - 1925): Política britânica e primeira-

ministra por 11 anos, ficou conhecida como "Dama de Ferro" devido à 

linha dura de seu governo. Batalhou greves, enfrentou a Argentina na 

Guerra das Malvinas e foi uma incansável inimiga da União Soviética e do 

comunismo. 

Ruth Cardoso (Brasil - de 1930 a 2008): Antropóloga, professora da USP 

e, apesar de não apreciar o título, primeira-dama brasileira no governo 

Fernando Henrique Cardoso, criou o programa Comunidade Solidária de 

combate à exclusão social e à pobreza, destacando-se por sua idoneidade e 

princípios éticos. 

Shere Hite (EUA - 1942): Sexóloga e feminista americana chocou o mundo 

com seu Relatório Hite, focando principalmente na sexualidade feminina e 

em como a cultura individual afetava a vida sexual. 

Leila Diniz (Brasil - de 1945 a 1972): Atriz à frente de seu tempo, 

escandalizou o governo militar e a sociedade brasileira no fim dos anos 60 

e começo dos anos 70 por aparecer grávida na praia e admitir em 

entrevistas que "transava de manhã, de tarde e à noite". Odiada na época 

tanto pela direita quanto pela esquerda, tornou-se um símbolo da mulher 

brasileira emancipada e independente. 

Maria da Penha (Brasil): Vítima de atentados praticados por seu ex-

marido, sua luta e história inspiraram a lei de proteção das mulheres em 

casos de violência doméstica. Hoje é coordenadora da Associação de 

Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de 

Vítimas de Violência. 

Anne Frank (1929/1945): Adolescente alemã de origem judaica, escreveu 

um diário durante o tempo que ficou em um esconderijo para escapar dos 

nazistas. Seu diário é um dos livros mais traduzidos no mundo. 

Cássia Eller (1962-2001): Foi uma cantora e violonista do rock brasileiro 

dos anos 1990. 

Carlota Joaquina (1775-1830): Foi infanta de Espanha, princesa do Brasil 

e rainha de Portugal por seu casamento com D. João VI de Bragança. Ficou 

conhecida como A Megera de Queluz, pela sua personalidade forte e 

porque foi isolada no Palácio de Queluz, nos arredores de Lisboa por ter 

conspirado contra o príncipe. 

Carmem Miranda (1909-1955): a pequena notável, como ficou conhecida, 

era cantora e atriz luso-brasileira, chegou a receber o maior salário até 

então pago a uma mulher nos Estados Unidos.  

Daiane dos Santos: Nasceu em 1983. Foi a primeira ginasta brasileira, 

entre homens e mulheres, a conquistar uma medalha de ouro em uma 
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edição do Campeonato Mundial. Dos Santos fez parte da primeira seleção 

brasileira completa a disputar uma edição olímpica – nos Jogos de Atenas 

- repetindo a presença na edição seguinte, nas Olimpíadas de Pequim. 

Daiane possui ainda dois movimentos nomeados após suas primeiras 

execuções: Dos Santos I e Dos Santos II. 

Dercy Gonçalves (1907-2008):  Foi uma atriz, humorista e cantora 

brasileira, oriunda do teatro de revista, notória por suas participações na 

produção cinematográfica brasileira das décadas de 1950 e 1960. 

Celebrada por suas entrevistas irreverentes, bom humor e emprego 

constante de palavras de baixo calão, foi uma das maiores expoentes do 

teatro de improviso no Brasil. 

Dilma Rousseff: Nasceu em 1947. É uma economista e política brasileira, 

e a atual presidenta da República Federativa do Brasil. Durante o governo 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a chefia do Ministério 

de Minas e Energia, e posteriormente, da Casa Civil. Em 2010, foi 

escolhida pelo seu partido para se candidatar à Presidência da República, 

sendo que o resultado de segundo turno, em 31 de outubro, tornou Dilma 

a primeira mulher a ser eleita para o posto de chefe de Estado e de governo, 

em toda a história do Brasil. 

Elis Regina (1945-1982): Foi uma intérprete brasileira. Elis Regina é 

considerada por muitos críticos, comentadores e outros músicos a melhor 

cantora brasileira de todos os tempos. 

Fátima Bernardes (1962): É uma jornalista brasileira. Atualmente é âncora 

do principal telejornal brasileiro. Já recebeu muitos prêmios em 

reconhecimento ao seu potencial jornalístico. 

Hebe Camargo (1929 – 2012): Foi uma consagrada apresentadora de 

televisão, atriz e cantora brasileira, tida como a "rainha da tv brasileira". 

Ela estava no grupo que foi ao porto da cidade de Santos buscar os 

equipamentos de televisão para a formação da primeira rede brasileira, a 

Rede Tupi. 

Madonna (1958): É uma cantora, atriz e empresária americana. Madonna 

vendeu mais de 275 milhões de álbuns no mundo inteiro e é reconhecida 

como a artista feminina que mais vendeu em todos os tempos. Madonna é 

notada por renovar frequentemente seu trabalho e usar seus videoclipes e 

shows para comunicar sua posição sobre sexo, religião e política. 

Maria Bonita (1911-1938): Foi a primeira mulher a participar de um grupo 

de cangaceiros. 

Marina Silva (1958): É uma ambientalista, historiadora, pedagoga e 

política brasileira, filiada ao Partido Verde (PV). Foi senadora pelo estado 

do Acre durante 16 anos. Foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula 

do seu início até 13 de maio de 2008. Também foi candidata à Presidência 

da República em 2010 pelo PV, obtendo a terceira colocação entre nove 

candidatos, com 19,33% da porcentagem total, e também concorreu em 

2014. 

Marta Vieira da Silva (1986): É uma futebolista brasileira que atua como 

atacante. Marta já foi escolhida como melhor futebolista do mundo por 

cinco vezes consecutivas, um recorde entre mulheres e homens. Foi 
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considerada pela Revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do 

ano de 2009. Após as grandes exibições recentes e, principalmente, nos 

Jogos Pan-americanos de 2007, Marta chegou a ser comparada a Pelé, 

sendo chamada pelo mesmo de o "Pelé de Saias". 

Olga Benário Prestes (1908-1942): Foi uma jovem militante comunista 

alemã, de origem judaica, deportada para a Alemanha durante o governo 

de Getúlio Vargas, onde veio a ser executada pelo regime nazista em 

campo de concentração. Veio para o Brasil na década de 30, por 

determinação da Internacional Comunista, para apoiar o Partido Comunista 

do Brasil. Destacada como guarda-costa de Luís Carlos Prestes, tornou-se 

sua companheira, tendo com ele uma filha, Anita Leocádia Prestes. 

Zilda Arns (1934-2010): Foi uma médica pediatra e sanitarista brasileira. 

Foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança 

e da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Recebeu diversas menções 

especiais e títulos de cidadã honorária no país. Da mesma forma, à Pastoral 

da Criança foram concedidos diversos prêmios pelo trabalho que vem 

sendo desenvolvido desde a sua fundação”. 

 Para o site Sua Pesquisa (2015): 

“Kate Sheppard (1847 – 1934): Importante líder do movimento pelo 

sufrágio feminino (direito de voto) na Nova Zelândia, no final do século 

XIX. Graças a sua luta, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo em 

que as mulheres conquistaram o direito de voto. Esta conquista ocorreu em 

1893 e influenciou movimentos pelos direitos femininos no mundo todo, 

nos anos e décadas seguintes. Sheppard nasceu na cidade de Liverpool 

(Inglaterra) em 10 de março de 1847 e faleceu na cidade de Christchurch 

(Nova Zelândia) em 13 de julho de 1934.   

Madre Teresa de Calcutá (1910 – 1997): Importante missionária católica 

do século XX. Lutou pelos mais necessitados. Ganhou o prêmio Nobel da 

Paz em 1979. Foi beatificada pela Igreja Católica em 2003. 

Indira Gandhi (1917 – 1984): Foi primeira-ministra da Índia entre os anos 

de 1966 e 1977 e depois entre 1980 e 1984. Fez um governo popular, 

voltado para os mais os mais pobres”. 

 Para Eliene Percília (2015), outro exemplo de mulher forte na 

história foi: 

“Isabel de Castela (1451-1504): Com 17 anos ela já conhecia os motivos 

da guerra à sua volta. Foi por isso que teve a idéia de dar um “xeque-mate” 

nos golpistas. Sendo assim, anunciou que iria se casar, tendo três 

pretendentes, os dois primeiros foram o rei Afonso V de Portugal e Pedro 

Girón, mestre da Ordem de Calatrava (inquisição de cavaleiros cristãos). 

Mas Isabel optou pelo terceiro pretendente, Fernando, o segundo na fila de 

sucessão ao trono de Aragão. Enrique IV desprezou o casamento e 

continuou a lutar para retomar o poder. Porém, o casal se mostrou mais 

esperto, começou a fazer alianças com as famílias influentes da Península 

Ibérica. Enrique IV morreu em 1474, quando a Espanha encontrava-se 

praticamente unificada sob a bandeira do casal de monarcas: rainha de 

Castela e o rei de Aragão. No casamento, Isabel optou pela separação de 
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bens, na chamada Concórdia de Segóvia, de 1475. Fernando tinha amplos 

poderes, no entanto, Isabel permanecia como rainha-proprietária de 

Castela. Pensando na possibilidade de um novo conflito na hora da 

sucessão, eles decidiram unificar suas coroas a partir da geração seguinte. 

Estando Castela pacificada e o poder Assegurado em Aragão, o casal de 

monarca deu início a um período terrível na história da Espanha. Tinha o 

intuito de varrer do território espanhol a população moura que havia 

permanecido na região após a derrota mulçumana, e também de judeus que 

ali viviam especialmente por não serem perseguidos pelos islâmicos. 

Fazendo diversas ameaças de invadir os domínios do papa Sixto IV caso 

ele não assinasse a bula papal convocando a inquisição. No entanto, o líder 

da Igreja limitou a ação dos inquisidores nas terras espanholas. Muitos 

exilados fugiram para o último reduto muçulmano na península, o reino de 

Granada, no Sul. Mas a fúria de Isabel e Fernando foi tamanha que 

promoveram o maior genocídio da história do país. Pelo massacre os dois 

ganharam um título de serviços prestados à Igreja Católica, além disso, em 

1492, pelos “feitos”, a Espanha alcançou o posto de potência internacional. 

Tomaram posse das Ilhas Canárias, situadas na costa africana. No mesmo 

ano Cristovão Colombo, a serviço da coroa, descobriu a América. E em 

Roma, Rodrigo Bórgia, amigo de Fernando, assumiu o papado com o nome 

de Alexandre VI. Os direitos da Espanha sobre as novas terras 

conquistadas foram reconhecidos. 

Em 1497, o príncipe herdeiro Juan, filho preferido da rainha, morreu vítima 

de uma doença desconhecida. Três anos depois o caçula também faleceu. 

Com a morte de seus dois filhos, a rainha Isabel entrou em depressão, no 

dia 26 de Janeiro de 1504, ao meio-dia em ponto, Isabel de Castela morreu. 

Fernando de Aragão continuou no trono até 14 de março de 1516, quando 

também faleceu. Estava assim terminado o reinado do casal de monarcas 

que conquistou grandes batalhas e nações para a Espanha”. 

Para Revista Interessante/Abril (2015):  

“Cora Coralina (1889 – 1985): [...] Foi uma poetisa e contista brasileira. 

Cora Coralina é uma das principais escritoras brasileiras e um verdadeiro 

exemplo. Publicou seu primeiro livro aos 76 anos de idade.  

Maria Esther Bueno (1939): Grande tenista brasileira, a paulista torna-se 

a primeira mulher a vencer os quatros torneios do Grand Slam (Australian 

Open, Wimbledon, Roland Garros e US Open). Conquistou, no total, 589 

títulos em sua carreira. 

Anita Malfatti (1889 – 1964): Um dos grandes nomes da Semana Moderna 

de 1922, ajudou a revolucionar a arte e pintura brasileira; 

Maria Lenk (1915 – 2007): Foi a principal nadadora brasileira, tendo sido 

a primeira brasileira a estabelecer um record mundial nas piscinas 

olímpicas. 

Zilda Arns (19434 – 2010): Fundadora e coordenadora da Pastoral da 

criança, zilda ganhou diversos prêmios e menções internacionais devido ao 

belíssimo trabalho desenvolvido em sua vida; 
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Maria Quitéria (1792 – 1853): Nascida em Feira de Santana, 27 de julho 

de 1792, foi militar brasileira, heroína da Guerra da Independência. 

Considerada a Joana d’Arc brasileira, é a ‘patrono’ do Quadro 

Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro”. 

Complementada para a Revista Super Interessante/Abril (2009): 

“Marie Curie (1867 – 1934): Marie se formou em matemática e física. Foi 

a primeira pessoa a ganhar o Nobel duas vezes: uma vez pelos estudos com 

radioatividade e outra pela descoberta de elementos químicos como rádio 

e polônio”. 

Para O Globo, (2014): 

“Rose Marie Muraro (1930 – 2014): [...] recebeu nove vezes o prêmio 

“Mulher do Ano”, escreveu 44 livros, como "Os seis meses em que fui 

homem" (1993), "Por que nada satisfaz as mulheres e os homens não as 

entendem" (2003), que venderam mais de 1 milhão de exemplares. Em 

1999, ela contou sua história na autobiografia "Memórias de uma mulher 

impossível". Em longa carreira como editora, Rose Marie 1.600 livros na 

editora Vozes e, mais tarde, na Rosa dos Tempos (filiada à editora Record). 

Parte significativa de seus estudos foram reunidos no livro "Sexualidade 

da mulher brasileira: corpo e classe social no Brasil" (1996), considerado 

um clássico — Ela introduziu a questão da classe social no estudo de 

gênero, ela foi a primeira mulher a estudar de forma sistemática a 

sexualidade da mulher brasileira a partir da situação ou classe social. Rose 

Marie e Boff assinaram, em 2002, o livro "Masculino / Feminino", onde 

investigaram juntos a relação entre os gêneros - e elevou a questão do 

gênero a um novo patamar, pois não considerava o masculino e o feminino 

como realidades que se contrapõem, mas como instâncias fundamentais, as 

quais se complementam, voltados para o outro, numa relação de 

reciprocidade e construção conjunta”. 

E por fim, para o site Hazel Henderson (2015): 

“Hazel Henderson (1933 – hoje), é economista evolucionária, consultora 

em desenvolvimento sustentável, colunista sindicalizada e futurista de 

renome internacional. É fundadora da plataforma global de comunicação 

Ethical Markets Media, especialmente voltada para a sustentabilidade nas 

relações econômicas. A rede Ethical Markets está presente nos cinco 

continentes, por meio de ações editoriais como sites de internet, 

publicações, séries para TV e rádio. No Brasil, o elo desta rede é 

responsável pelo Portal Mercado ético, dedicado à veiculação de notícias, 

reportagens, artigos, programas de WebTV e podcasts sobre temas 

relacionados ao desenvolvimento sustentável; e pelos programas de TV: 

Mercado Ético (programa de entrevistas conduzido por Christina Carvalho 

Pinto, exibido todas as terças-feiras, às 23h30 e reprisado em vários 

horários ao longo da semana pela TV Ideal, da Editora Abril (TVA, canal 

70) e Novos Tempos (programa apresentado por Christina Carvalho Pinto). 

Entre suas obras destaca-se “Ethical Markets: Growing the Green 

Economy” (2006) e a co-edição de “The UN: Policy and Financing 

Alternatives”, com Harlan Cleveland and Inge Kaul (1995)”. 
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CAPÍTULO 3: NOVOS CONCEITOS PARA O MERCADO DE 

TRABALHO     

 

Para Rose Marie Muraro (2001), escritora e fundadora do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher: 

“A espécie animal percebe o real segundo a vida que lhe é peculiar. A 

espécie humana relaciona-se com ele por meio de seus sistemas 

simbólicos. E é exatamente por esse motivo que ela é a única espécie que 

o pode transformar. Mas, embora a capacidade de simbolizar seja inata, 

seu uso varia ao longo dos tempos. É pelos sistemas simbólicos que os 

seres humanos pensam, falam, se comunicam e criam as suas leis de 

comportamento e, portanto, os seus sistemas sociais, políticos e 

econômicos. Esses sistemas variaram muito nos 2 milhões de anos de vida 

de nossa espécie, principalmente nos últimos 10 mil anos do nosso período 

histórico. O grande erro dos pensadores foi tomar os sistemas, que foram 

socialmente construídos, como biológicos e imutáveis. Isso aconteceu, por 

exemplo, com os psicólogos do fim do século 19 e do início do século 20, 

principalmente Freud  Lacan.  

Freud afirma que a natureza foi madrasta com a mulher porque ela não tem 

a capacidade de simbolizar como o homem. Lacan afirma que o simbólico 

é masculino e que "a mulher não existe". Não existe porque não tem acesso 

à ordem simbólica. A palavra pertence ao homem e o silêncio pertence à 

mulher. Segundo ele, o simbólico é estruturado pela cadeia de significantes 

na qual o grande organizador é o falo. Este, ao mesmo tempo, é metáfora 

do órgão sexual masculino e do poder. O poder -que é essencialmente 

masculino- é o "grande outro", ao qual, implícita ou explicitamente, todos 

os atos simbólicos humanos se referem. Incluem-se aí os pensamentos, os 

gestos, as leis e até os sistemas macro (políticos e econômicos). E, de fato, 

ele tem razão. A realidade humana é gendrada, todos os sistemas 

simbólicos atuais foram sendo fabricados pelos e para os homens. Leis, 

gramática, crenças, filosofia, dinheiro, poder político econômico.Na última 

metade do século 20, no entanto, algo novo aconteceu. Os dois grandes 

resultados da sociedade de consumo são a entrada da mulher no mercado 

mundial de trabalho, uma vez que o sistema fez mais máquinas do que 

machos- e a destruição dos recursos naturais, porque os retirou da natureza 

num ritmo mais acelerado do que capacidade de reposição dela. 

[...]Já estão sendo construídos consensos entre os povos contra uma 

dominação global que exclui o grosso da humanidade e sobre uma nova 

ordem que inclua uma relação complementar entre os gêneros, uma família 

democrática, um tipo de relação econômica que não transfira a riqueza de 

todos para os poucos que dominam, que inclua relações comerciais e 

econômicas menos desumanas e destrutivas. As mulheres já estão entrando 

nos sistemas simbólicos masculinos. E não só nas instituições 

convencionais (empresas, partidos), mas também em outras, muitas vezes 

na contramão da história (nas lutas populares, ecológicas, pela paz, onde 

são a grande maioria). Elas estão construindo uma nova ordem simbólica, 

na qual o "grande outro" é a vida (viver e deixar viver), e ajudando a 
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desconstruir a atual ordem universal de poder. Se não trabalharmos nessa 

profundidade, por mais que se transformem as estruturas económicas 

antigas, elas tenderão a voltar. Ou substituímos a função estruturante do 

falo pela função estruturante da vida ou não teremos mais nem falo nem 

vida”. 

3.1 POR QUE AS MULHERES ESTÃO “GANHANDO O ESPAÇO 

MASCULINO”?  

Para Humberto Maturana em entrevista a Revista Humanitates (2004) : 

“As mudanças culturais ocorrem quando há as mudanças no emocionar 

que define as redes de conversação em que se vive. Em geral, estas 

mudanças culturais ocorrem simplesmente porque vão mudando as 

condições de vida e as pessoas vão mudando o que fazem, ou porque há 

situações experienciais que resultam, em nosso caso, em uma reflexão que 

nos leva a querer viver de outra maneira. Mas, o viver é sempre 

conservador. As culturas são conservadoras, de tal modo que uma mudança 

pode ser imperceptível, no sentido de que uma pessoa não se dá conta 

porque as condições de vida vão mudando, ou mudam as condições de vida 

sem haver mudança cultural porque o emocionar segue sendo o mesmo. 

Por exemplo, penso que seja o que acontece com a tecnologia da 

comunicação atualmente. Ou porque há situações que são comoventes, que 

faz com que alguém se pergunte porque está vivendo de um modo que não 

gosta, de estar vivendo num determinado momento”. 

E esta mudança cultural trouxe a mulher a oportunidade de conquistar seu espaço no 

ambiente de trabalho, deixando para trás a cultura patriarcal/matriarcal, centrada nas relações 

de dominação e submissão, exigências, desconfianças e controle por parte dos homens. E 

abrindo portas para a cultura matrística, que vem a ser antecessora da cultura 

patriarcal/matriarcal, está centrada em relações de muito respeito e, portanto, de colaboração. 

(MATURANA, 2004) O que permitiu às mulheres a mudança de seus perfis e a 

conquistarem o espaço considerado exclusivodoshomens. 

No Brasil, as mulheres são a maioria da população, passaram a viver mais, têm tido 

menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, atualmente, são 

responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Segundo a última Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE em 2013 apud Veja Online (2015), indicam 

que viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população, e 

também indicam as alterações do perfil das mulheres brasileiras: 

“Em 2014, o Instituto apontou queapenas quatro estados (Rondônia, 

Roraima, Amazonas e Pará) têm mais homens que mulheres e o Amapá 

tem um número equilibrado entre os dois sexos. Em 2012, eram oito 

estados com maioria masculina - Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.A expectativa de vida também 
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aumentou, enquanto em 1980 a mulher vivia, em média, até 65 anos, em 

2010 a estimativa subiu para 77 anos de idade. O número de filhos também 

mudou. Em 1980, a média era de 4 filhos por mulher e agora é de um a 

dois filhos. Segundo o IBGE, a média de filhos pode variar em função dos 

inúmeros processos sociais em que as mulheres estão inseridas como: 

urbanização; modernização da sociedade em seus aspectos culturais, 

econômicos e sociais; difusão de meios anticonceptivos; oscilações da 

renda familiar; mudanças dos padrões de consumo.  

As mulheres também estão esperando mais tempo antes de terem filhos. A 

maior diferença aparece no grupo das jovens adultas entre 25 e 29 anos. 

Nesta faixa etária, no ano 2000, 69,2% das mulheres tinham filhos e em 

2010 esta proporção caiu para 60,1%.A gravidez na adolescência diminuiu 

três pontos percentuais nos últimos dez anos: 14,8% (2000) para 11,8% em 

(2010).  

Entre os eleitores, as mulheres também são maioria. Nas eleições de 2014, 

o Tribunal Superior Eleitoral tinha em seus registros 77.459.424 eleitoras 

diante de 68.247.598 eleitores do sexo masculino.  

Nas eleições de 2014, aliás, aumentou a participação de mulheres que 

concorreram aos cargos em disputa: foram 6.572 candidatas contra 5.056 

no pleito de 2010. Ainda assim a proporção da participação feminina na 

política brasileira ficou abaixo dos 30% estipulado como mínimo pela 

legislação eleitoral”. 

De acordo com a ferramenta Estatísticas de Gênero, que realiza análise dos resultados 

do Censo Demográfico 2010, produzidas pelo IBGE em parceria com a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM) e a Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais e 

Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (DPMRQ/MDA), importante para 

traçar um perfil do papel da mulher enquanto chefe de família da Veja Online (2015): 

“[...] das 50 milhões de famílias (únicas e conviventes principais) que 

residiam em domicílios particulares em 2010, 37,3% tinham a mulher 

como responsável.O critério para definir a pessoa responsável pela família 

é de que seja aquela pessoa reconhecida como tal pelos demais membros 

da unidade doméstica. Este indicador se eleva ligeiramente a 39,3% para 

famílias em áreas urbanas e diminuiu consideravelmente (24,8%) para 

famílias em áreas rurais”.  

Já pelo âmbito da educação, as mulheres também obtém destaque hoje na 

escolaridade e o número de mulheres consideradas analfabetas reduziu. Ainda segundo o 

IBGE (2010) apud Veja Online (2015): 

“[...] adolescentes homens e mulheres com 15 anos ou mais de idade 

apresentavam taxas de analfabetismo próximas, mas a maior porcentagem 

era dos homens, com 9,8%, frente aos 9,1% entre as mulheres. 

Entre 2000 e 2010, o percentual de jovens de 15 a 17 anos que cursavam o 

nível educacional adequado à sua idade subiu de 34,4% em 2000 para 
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47,3% em 2010. Essa taxa de frequência escolar no ensino médio para os 

homens era de 42,4% - 9,8 pontos percentuais abaixo da taxa feminina 

(52,2%). Do total de aproximadamente 4,9 milhões de jovens entre 15 e 17 

anos de idade que frequentavam o ensino médio, observa-se uma 

proporção maior de mulheres (54,7%) se comparada com a de homens 

(45,3%). 

Em 2010, havia um contingente maior de mulheres entre os universitários 

de 18 a 24 anos de idade, representando 57,1% do total de estudantes que 

frequentam o ensino superior nessa faixa etária. Dentro da população total 

na faixa etária citada (não apenas formada por universitários), 15,1% das 

mulheres frequentavam ensino superior contra 11,4% dos homens. 

Consequentemente, o nível educacional das mulheres é maior do que o dos 

homens na faixa etária de 25 anos ou mais. A principal diferença percentual 

por sexo encontra-se no nível superior completo, onde 12,5% das mulheres 

completaram a graduação contra 9,9% dos homens. 

Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) de 2013 

também mostram maior escolarização das mulheres. De um total de 173,1 

milhões de pessoas com mais de 10 anos de idade, 9 milhões de mulheres 

possuem mais de 15 anos de instrução, contra 6,5 milhões de homens”.  

Uma pesquisa realizada pelo portal Vagas (2013) com 1500 mulheres empregadas 

com currículos cadastrados no site, revelou que:  

“o perfil identificado na amostra das mulheres é composto 

majoritariamente por mulheres que atuam em cargos de suporte à gestão 

(analistas, assistentes) e 23% em cargos de coordenação e gerência; 37% 

são bachareladas e 34% pós-graduadas. As casadas compõem 31% e as 

solteiras 41%. Pertencem à classe A, 15%; com salários entre R$ 4.419 e 

R$ 12.926; B, com 44%, salários entre R$ 2.565 a 4.418 e 32% da classe 

C, com salários entre R$ 1024 a R$ 1541 e 9% da DE D com rende de R$ 

714 a R$ 1.024. 

[...] O que mais atraem as mulheres são fatores como o desenvolvimento 

profissional, com 52%; remuneração, com 33% e flexibilidade de horário, 

também com preferência de um terço dessa população. Aprendizagem é o 

quarto atrativo, com 31%. As mulheres querem investir em sua 

qualificação profissional. 

Não por acaso, a pesquisa apontou que 54% dessas mulheres mudaram de 

emprego nos últimos dois anos, 47% delas para cargos acima da posição 

anterior, 39% foram promovidas. Dessas, 43% dominavam um idioma. E 

82% pretendem mudar de empresa caso não sejam promovidas nos 

próximos dois anos. 

Sobre os benefícios mais atrativos oferecidos pelas empresas, a surpresa é 

o Participação no Lucro Retido (PLR), com 61% das preferências, atrás 

somente da assistência médica (77%). Em terceiro, vale alimentação (49%) 

e em quarto lugar auxílio educação, com 23%. 

A flexibilidade de horário é o desejo de 33% das profissionais. Das 

mulheres que extrapolam a jornada de oito horas por dia (46%), 47% 

afirmam que sua vida pessoal é prejudicada em consequência desse 
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expediente. Trabalhar dois dias em casa e três na empresa é o desejo de 

87% das pesquisadas. Do universo total de respondentes, 17% trabalham 

em meio período. 

As mulheres também se mostraram mais decididas pela carreira e estão 

dispostas a adiar a gravidez do primeiro ou do segundo filho em função da 

vida profissional (38%). Dessas, 30% já possuem um filho e não teriam o 

segundo nos próximos quatro anos. E 22% não pretende ter filhos. 

Recebem apoio do parceiro (marido, namorado ou noivo) para suas 

carreiras 59% das entrevistadas. Esse apoio pode ser emocional, estímulo 

à continuidade dos estudos ou na divisão das tarefas domésticas. Dessas, 

72% têm superior completo e especialização (pós/mestrado/doutorado), 

são das gerações X e Y (entre 20 e 40 anos de idade) e de maioria da classe 

B”. 

Para Castells (1999) apud Almiralva Gomes (2005), as principais diferenças entre o 

modo de trabalhar feminino e o masculino vão muito além de questões biológicas. Elas estão 

relacionadas a fatores sociais que colocam as mulheres em vantagem no mercado diante das 

características como objetividade, perseverança, estilo cooperativo, disposição de trabalhar 

em equipe e de dividir decisões e uso de intuição na análise e solução de problemas.  

Em seu artigo, “Trajetória e Estratégias de Mulheres: Um Estudo Conquistense”, 

Almiralva Gomes, Weslei Gusmão, Luiz Marcelo Antonialli e Elizabeth Lílian Flores 

Correia (2009), ressaltam que: 

“o modelo masculino de gestão está sendo questionado, não só pelas 

mulheres, que não se adaptam a ele, mas pelas organizações mais modernas 

e proativas. Na verdade, o jeito feminino de administrar não é superior ou 

substituto do modelo masculino, mas complementar. Assim, ambos podem 

contribuir com suas habilidades naturais para o sucesso de uma 

organização. No entanto, também não se pode negar que o novo modelo de 

gestão das organizações modernas parece exigir um perfil de profissional 

mais flexível, sensível e cooperativo”. 

Já ao processo decisório e ao estilo de liderança, características como encorajar a 

participação, compartilhar poder e informação, assim como estimular, valorizar e motivar os 

outros no trabalho estão fortemente presentes nas mulheres, que valorizam os indivíduos, a 

sensibilidade, a compreensão, a necessidade de conciliação em situações de conflito, o 

espírito de grupo e a liderança pelo consenso (situacional), e maior competência 

comunicativa. (GOMES; GUSMÃO; ANTONIALLI; CORREIA, 2009) 

Esse comportamento voltado para o “outro” denuncia uma necessidade de cuidar da 

organização e de seus colaboradores. Segundo Boff (2001) apud Gomes, Gusmão, Antonialli 

e Correia (2009): 
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“cuidar é mais que um ato, é uma “atitude”. Portanto, abrange 

mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e 

envolvimento afetivo com o outro. E a dimensão feminina possui o 

modo de ser - cuidado, enquanto a dimensão masculina, o modo 

desertrabalho. Isso permite dizer que a “ética do cuidado”, ou seja, 

o senso de responsabilidade, conduz a pessoa a buscar a melhor 

combinação na realização de suas atividades e na satisfação de todos 

os envolvidos (empregados, clientes, fornecedores, família e 

comunidade)”. 

Além disso, aos poucos alguns valores femininos começam a ser absorvidos pelas 

companhias, como a importância do relacionamento interpessoal e da cooperação no lugar 

da competição, e o uso de motivação e persuasão em vez de ordem e controle. (GOMES; 

GUSMÃO; ANTONIALLI; CORREIA, 2009). 

 

Outro ponto a ser considerado por Almiralva Gomes (2005): 

“é que a sobrevivência de empresas dirigidas por mulheres tem atingido 

um tempo maior que o padrão médio de sobrevivência de pequenos 

negócios dada combinação de características masculinas — iniciativa, 

coragem, determinação — com características femininas — sensibilidade, 

intuição, cooperação, que define um estilo próprio de gerenciar. Esse 

estilo, aliado à intensa dedicação ao trabalho, contribui para as altas taxas 

de sobrevivência de empresas geridas por mulheres. De qualquer forma, 

não se pode concluir que os valores femininos estejam consolidados como 

parte da cultura empresarial”. 

Com a gradual transformação do perfil da mulher,esta vêm conquistando cada vez 

mais espaço no mercado de trabalho. Segundo a Catho (2011) apud Thais Wadhy (2011): 

“em alguns cargos, este aumento chegou a 72% comparando 2002 a 2013. 

Estas profissionais, que antes eram reconhecidas apenas em micro 

empresas e áreas mais específicas, hoje já podem ser encontradas ocupando 

cargos de liderança em grandes organizações de diversos segmentos. 

Os cargos com maior aumento desde 2002 foram gerente e supervisor, com 

aumento de 72% e 69%, respectivamente. Depois vice-presidente (62%), 

seguido de presidente (58%), coordenador (50%) e chefe (49%). Por 

último na lista vêm os cargos de encarregado (35%) e diretor (26%)”. 

Para Carolina Stilhano, gerente de marketing da Catho, é natural que a diferença entre 

homens e mulheres reduza ano a ano já que cada vez mais elas têm provado que são 
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excelentes profissionais e bastante dedicadas, mesmo tendo muitas vezes que ter uma 

segunda ou tripla jornada em casa. (WADHY, Thaís, 2011) 

Para ela, a educação é uma das explicações para o fato das mulheres estarem 

conquistando mais espaço no mercado de trabalho. Dados do IBGE apontam que as mulheres 

têm, em média, um ano a mais de estudos que os homens. A escolaridade média das pessoas 

do sexo feminino em áreas urbanas é de 9,2 anos. Já a dos homens não passa de 8,2 anos de 

estudos. (Dados da Síntese dos Indicadores Sociais 2009). 

 

 3.2 DESAFIOS NO MERCADO DE TRABALHO   

Há mais de 200 anos atrás a Revolução Industrial permitiu às mulheres ocidentais 

demonstrar sua força e garra de trabalho. Segundo a pesquisa americana realizada, Women 

fast forward the time for gender parity is now, da empresa EY (2015, p.2): 

“Foi há mais de 150 anos que as mulheres ganharam acesso à educação 

superior nos países ocidentais, [...] há mais de 90 anos em partes da Ásia e 

80 anos em partes da América do Sul que as mulheres ganharam o direito 

de votar. E ainda há muitos lugares ao redor do mundo onde as mulheres 

não têm o direito de votar ou ocupar um emprego, cursar a faculdade, criar 

um negócio ou subir a posições de liderança em empresas ou países. Mais 

de oitenta anos,àquatro gerações atrás, as mulheres alcançarem a paridade 

de gênero no mercado de trabalho, fechando o hiato de gênero de 60% para 

a participação econômica e oportunidade em todo o mundo. Mesmo que 

persistam muitos desafios pela frente, devemos esperar muito mais tempo 

para mudar esta realidade?” 

 

Embora o papel da mulher na sociedade venha se tornando cada vez maior e melhor, 

ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. É preciso, pois, combater a cultura 

machista na sociedade, o que não significa “combater os homens”, mas melhorar o acesso 

das mulheres a postos de trabalho e cargos elegíveis, promover melhores salários, efetivar o 

direito da mulher sobre o seu próprio corpo e sobre a sua liberdade individual, além de 

efetivar a proteção de mulheres ameaçadas em seus cotidianos (PENA, 2015). 

E para demonstrar a presente desigualdade entre homens e mulher em relação ao 

salário, a agência Agnelo Comunicação criou uma campanha para mostrar que, no Brasil, as 

mulheres ganham em média 30% a menos que os homens para desempenhar as mesmas 

funções. Portanto, esse cenário é tão injusto quanto cobrar mais dos homens em restaurantes. 
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Assim, o que você faria se saísse para jantar e, ao pedir o menu, visse que todos os 

pratos e bebidas são 30% mais caros para os homens? Foi exatamente isso que fez o 

restaurante Ramona em parceria com a Agnelo Comunicação, localizado no centro de São 

Paulo, em uma campanha chamada "The Unfair Menu" (Menu Injusto, em tradução livre) 

sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres (CANAL LIVRE, 2015). 

O registro foi feito através de um vídeo, o qual mostra a reação dos 

clientes reclamando a taxa extra. Alguns deles diziam “Tem alguma coisa errada com esse 

cardápio. Subiram os preços?”, reclamou um dos fregueses. “Que brincadeira é essa de 

cobrar mais dos homens? Um absurdo”, questionou outro (CANAL LIVRE, 2015).. 

Quando veio a conta, os indignados receberam uma mensagem mostrando a injustiça 

salarial que ocorre no mercado de trabalho no Brasil. “Então, nada mais justo que cobrar 

mais dos homens pelos mesmos serviços”, dizia o texto. E envergonhados pela reação os 

homens entendiam a realidade (CANAL LIVRE, 2015). 

Para Camila Gurgel (2015), uma das idealizadoras da campanha: 

“Vimos que o feminismo passou a ser amplamente discutido nas redes 

sociais e a publicidade não fica de fora dessas discussões. O público já não 

aceita marcas com posicionamento machista e elas precisam se retratar 

frequentemente” 

Nos cargos políticos, apesar de termos superado o fato de nunca ter havido uma 

presidente mulher no Brasil – e também em outros países da América Latina, tais como 

Argentina e Chile –, ainda é desigual a comparação entre mulheres e homens nos cargos 

executivos, legislativos e judiciários. Foi na Argentina, inclusive, que a primeira mulher 

(Isabel Martínez de Perón) ocupou o cargo de presidente no mundo, embora outras mulheres 

tenham ocupado cargos de chefes de Estado anteriormente em outros locais do globo. 

Segundo Brasil Escola (2015), no Brasil o grande desafio é inserir mais as mulheres 

na política, que mesmo com a lei de cotas que estabelece um mínimo de 30% para as 

candidaturas de cada sexo não tem sido eficaz. Hoje são cerca de 13% nas Câmaras 

Municipais e das Assembleias Legislativas, 15% no Senado, 12% nas prefeituras e 7,2% nos 

governos estaduais. Participações consideradas baixas do mundo de mulheres na Câmara 

Federal de deputados, ocupando o 140º no ranking mundial da participação política, mesmo 

com a eleição de Dilma Rousseff que colocou o Brasil entre o seleto clube de 16 países que 

possuem mulheres no comando máximo da política.  
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Na América Latina foi aprovado, em 2007, o chamado “Consenso de Quito” que foi 

um acordo que o Brasil assinou na 10ª Conferência Regional sobre a Mulher da América 

Latina e do Caribe, ocorrida no Equador. Nesta Conferência regional foi reforçada a ideia 

de que a paridade de gênero é essencial para o desenvolvimento e a democracia, segundo 

Brasil Escola (2015). 

Na Alemanha em 2015, de acordo com Globo.com (2014): 

“A grande coalizão da chanceler alemã Angela Merkel concordou na noite 

de terça-feira (25) em introduzir uma cota de mulheres da cúpula das 

grandes empresas – uma lei que tem a marca de seus parceiros social-

democratas, da mesma forma que a implantação do salário mínimo 

interprofissional no país. 

"Não podemos nos permitir renunciar à competência das mulheres", 

afirmou perante o parlamento (Bundestag) no debate geral dos orçamentos 

de 2015, depois do consenso alcançado na véspera entre os líderes de sua 

coalizão. 

Merkel, na qualidade de chefe da União Democrata-Cristã (CDU); seu 

colega da União Social-Cristã da Baviera, Horts Seehofer; e o do Partido 

Social-Democrata (SPD), Sigmar Gabriel, pactuaram após horas de 

discussão a introdução da cota feminina nas empresas. 

De acordo com esta norma, 30% dos membros dos conselhos fiscais das 

empresas deverão ser mulheres, o que deve afetar mais de 100 grandes 

firmas que cotam na Bolsa e cujas decisões são submetidas a esses órgãos. 

"Esta lei é um passo importante rumo à igualdade, porque introduzirá, além 

disso, uma mudança cultural no mundo laboral", defendeu a ministra da 

Família e da Mulher, a social-democrata Manuela Schwesig”. 

O dilema de priorizar a ascensão profissional em detrimento da maternidade é outro 

desafio encontrado para as mulheres, que deve se manter o equilíbrio de tempo, ou melhor 

duplajornada, entre trabalho e família. Dado que esta passou a ter um papel bastante 

relevante a partir do final do século passado e que o sucesso numa profissão, de certa forma, 

ocasiona conflitos e ônus aos relacionamentos, de modo que é necessária uma estabilização 

no que diz respeito à carreira profissional, o que repercute na sua família. (PENA, 2015, 

p.36) 

E apesar de hoje 1/3 dos homens auxiliarem nas compras ou até mesmo cuidarem do 

lar, para as mulheres ainda existe um vago sentimento de culpa, visto que suas funções fora 

do lardemandam um longo tempo afastadas da casa e dos filhos, abdicando algumas vezes 

do prazer no convívio familiar. (ALVES, 2013, p.38). 
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Em paralelo, as mulheres buscam o reconhecimento e o tratamento igual, sem 

discriminações de gênero, preconceitos, principalmente respeito de seus companheiros de 

trabalho, em combate à imposições religiosas e culturais. Já que podem exercer as mesmas 

funções e atividades dos homens igualmente e muitas vezes melhor, por sua melhor 

capacitação, graduação, especialização e perfil, como citado no item 2.1 sem que a 

maternidade interrompa (GABRIELLE, 2008). 

A não liberdade do próprio corpo e as discriminações ainda continuam presentes em 

nosso realidade. De acordo com a pesquisa do Ministério Público em 2015, 1 em cada 7 

mulheres brasileiras já realizou um aborto. 

Outro exemplo recente, de acordo com Vanessa Lima, jornalista da Globo.com 

(2015):  

“[...] quando subiu ao palco para receber o Oscar de Melhor Atriz 

Coadjuvante por seu papel em Boyhood, a atriz Patricia Arquette [...] fez 

um discurso que rendeu aplausos calorosos, principalmente da parte 

feminina da plateia - composta por estrelas como Meryl Streep e Jennifer 

Lopez. "[Dedico] a toda mulher que já deu à luz, todo cidadão que paga 

impostos, nós lutamos pelos direitos de todo mundo.É nossa vez de ter 

salários igualitários para todos e direitos iguais para as mulheres nos 

Estados Unidos", declarou a americana. 

Em contrapartida, o deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) deu uma 

entrevista recente ao jornal gaúcho Zero Hora, dizendo que pensa 

diferente. Para ele, eleito com o maior número de votos nas últimas 

eleições, não é justo a mulher ganhar igual ao homem, já que ela engravida. 

"Eu sou liberal. Defendo a propriedade privada. Se você tem um comércio 

que emprega 30 pessoas, eu não posso obrigá-lo a empregar 15 mulheres. 

A mulher luta muito por direitos iguais, legal, tudo bem. Mas eu tenho pena 

do empresário no Brasil, porque é uma desgraça você ser patrão no nosso 

país, com tantos direitos trabalhistas. Entre um homem e uma mulher 

jovem, o que o empresário pensa? "Poxa, essa mulher tá com aliança no 

dedo, daqui a pouco engravida, seis meses de licença-maternidade..." 

Bonito pra c..., pra c...! Quem que vai pagar a conta? O empregador. No 

final, ele abate no INSS, mas quebrou o ritmo de trabalho. Quando ela 

voltar, vai ter mais um mês de férias, ou seja, ela trabalhou cinco meses em 

um ano", disse Bolsonaro. 

Em resposta ao jornalista, que perguntou qual seria a solução, o deputado 

continuou: "Por isso que o cara paga menos para a mulher! É muito fácil 

eu, que sou empregado, falar que é injusto, que tem que pagar salário igual. 

Só que o cara que está produzindo, com todos os encargos trabalhistas, 

perde produtividade. O produto dele vai ser posto mais caro na rua, ele vai 

ser quebrado pelo cara da esquina. Eu sou um liberal, se eu quero empregar 

você na minha empresa ganhando R$ 2 mil por mês e a Dona Maria 

ganhando R$ 1,5 mil, se a Dona Maria não quiser ganhar isso, que procure 

outro emprego! O patrão sou eu". 
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"Mas aí a mulher se ferra porque engravida?", questionou o entrevistador. 

"É liberdade, pô. A mulher competente. Ou você quer dar cota para 

mulher? Eu não quero ser carrasco das mulheres, mas, pô", finalizou. 

E um dos maiores desafios que constantemente são relatados pelas mulheres são o 

assédio moral, sexual e a discriminação no ambiente de trabalho, aos quais há casos de 

exploração, em que algumas mulheres acabam trabalhando 12, 14 horas por dia nos 

estabelecimentos, aos quais 32% das mulheres entrevistadas afirmam sofrer ou já ter sofrido 

assédio sexual no ambiente de trabalho.  

Assim, como exemplo da quarta Conferência Mundial das Mulheres, em Beijing, em 

1995, a sociedade como um todo, deve dar mais passos a favor da igualdade de gêneros, 

despatriarcalização, na busca pela sua participação no mercado de trabalho e seu 

crescimento, em condições de igualdade, em todas as esferas sociais, incluindo a 

participação nos processos de decisão e acesso ao poder, que são fundamentais para o 

alcance da igualdade, desenvolvimento e o fim da violência contra a mulher. (DINIZ; 

CAVENAGHI, 2013) 

 

3.3 PROPOSTAS PARA A CONTÍNUA EVOLUÇÃO DA MULHER NO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2014) contatou 

que nenhum país até o momento apresenta igualdade de gênero. E reconhece que alguns 

países têm caminhado para avançar nessa questão. (PROGRAMA PAÍSES 

SUSTENTÁVEIS, 2014, p.50) 

O Brasil se diferenciou entre gêneros nos quesitos educação e saúde, mas não 

totalmente em relação às desigualdades relativas à participação econômica nem à 

capacitação política. (PROGRAMA PAÍSES SUSTENTÁVEIS, 2014, p.50) Entre os países 

ibero-americanos, a Nicaragua é o que mais se destaca, situando-se na sexta posição mundial 

como líder da igualdade de gênero da América Latina e do Caribe de acordo com estudos do 

Fórum Econômico Mundial. (WORLD GENDER GAP, 2014)  

O Programa Países Sustentáveis: GPS - Guia para Gestão Pública Sustentável propõe 

então uma forma de contribuir na superação desses desafios, que consiste na promoção, a 

partir das secretarias de planejamento de cada país, de sinergias entre os setores científico-

tecnológico, sociocultural e institucional, que harmonizem os processos e impactos do 
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desenvolvimento ao nível local, tornando-o sustentável, procurando sempre estimular a 

participação dos cidadãos como forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, e 

aproveitando de modo efetivo a troca de informações e experiências com outros países da 

região ibero-americana e suas redes de contatos. (PROGRAMA PAÍSES SUSTENTÁVEIS, 

2014, p.6). Para que os países tenham políticas de enfrentamento à Desigualdade de Gênero 

e consequente inclusão social das mulheres, em particular dado que numa grande maioria 

são elas as responsáveis pelas famílias, para o Programa Países Sustentáveis: Guia Gestão 

Pública Sustentável - GPS (2014, p.50) é preciso adotar uma série de medidas em diferentes 

áreas: 

“Colocar, no currículo escolar, a mulher como sujeito histórico, atriz 

política, social e econômica, potencialmente, gerará uma nova perspectiva 

dos papéis tradicionalmente atribuídos às mulheres; ampliar o sistema de 

creches e escolas que atendam aos horários de trabalho, tendo em vista, 

que muitas mulheres não participam da política ou de movimentos da 

sociedade civil, porque está sob sua responsabilidade o cuidado com os 

filhos; fiscalizar se as políticas de trabalho decentes estão sendo cumpridas, 

bem como cuidar da disparidade entre rendimentos salarias de mulheres e 

homens; proteger as mulheres vítimas de violência sexual e doméstica 

quando estas procurarem ajuda policial; descaracterizar profissões 

atribuídas aos gêneros feminino e masculino, de modo a fomentar o acesso 

a segmentos ligados ao desenvolvimento científico;e fiscalizar e penalizar 

partidos políticos que não atendam à cota mínima de mulheres candidatas 

a cargos públicos. Por parte do Estado, garantir que os espaços de poder 

sejam divididos igualmente entre os sexos”. 

Outro ponto levantado pelo Programa Países Sustentáveis: Guia GPS (2014, 53) seria 

a construção de indicadores referentes às possibilidades de participação social das mulheres 

nos países para que comecem o enfrentamento da desigualdade entre os gêneros através da 

formulação de políticas públicas, de âmbito federal, que potencialize as perspectivas das 

mulheres em sua inserção na arena política, econômica e social de maneira ativa e autônoma, 

e para tanto há a necessidade de planejamento para se chegar a indicadores consistentes. 

(PROGRAMA PAÍSES SUSTENTÁVEIS, 2014, p.54) E o Programa Píes Sustentáveis: 

Guia GPS (2014, p.53) apresenta uma metodologia para definir estes indicadores:  

“O planejamento das metas necessita de dados referentes aos respectivos 

indicadores, os quais precisam ser coletados, organizados, e analisados 

previamente. Após a organização dos dados, o passo seguinte é a descrição 

de um diagnóstico da Desigualdade de Gênero nos países e a realização de 

perguntas para o check-up da situação histórica e atual, como:Quais são os 

principais traços da Desigualdade de Gênero nos países?Como o 

enfretamento à Desigualdade de Gênero pode contribuir para a inclusão 

social das mulheres?De que forma a problematização da Desigualdade de 

Gênero pode ajudar a mobilizar a administração pública na formulação de 
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políticas de ações afirmativas?Quais são os atores envolvidos no 

enfrentamento à Desigualdade de Gênero?Quais são as principais ações 

para o combate da Desigualdade de Gênero que se convertam em políticas 

públicas?Que tipo de parcerias, apoios e convênios externos seriam 

necessários para a formulação de políticas públicas de Gênero? 

O Programa Países Sustentáveis: Guia GPS (2014, p. 54) ainda ressalta que: 

“O diagnóstico deve exprimir o contexto histórico e a atual conjuntura dos 

países, no que se refere à Desigualdade de Gênero e às políticas públicas, 

de âmbito federal, implementadas para o seu enfrentamento. Através dos 

estudos feitos pela análise SWOT (Forças, Fragilidades, Oportunidades e 

ameaças)  

Feita a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, à luz de 

uma visão de futuro – quanto à inclusão social das mulheres através do 

enfrentamento à Desigualdade de Gênero – para cada país, se têm 

condições de identificar quais indicadores são mais críticos e requerem 

maior esforço da gestão pública, de forma a pautarem o planejamento 

federal. 

Deverão ser privilegiados indicadores que traduzam o potencial do país, 

como, por exemplo: “Representação feminina no Poder Legislativo”. Ao 

trabalhar este indicador, o país poderá torná-lo um diferencial e reforçar 

sua identidade, adotando marcas do tipo “O país com o maior número de 

mulheres no parlamento do mundo”. 

Para o Programa Países Sustentáveis: Guia GPS (2014, p. 55), cada país precisa ter, 

como elemento agregador de toda a sociedade, uma visão do que pretende alcançar, segundo 

sua vocação, que pode ser turística, cultural, histórica, natural, científica, industrial ou com 

diversas outras combinações no que diz respeito ao enfrentamento à Desigualdade de Gênero 

e consequente inclusão social das mulheres. É importante agregar os atores sociais do 

território nesse planejamento do futuro para que a escolha de rumos tenha unidade e seja 

bem-sucedida ao longo dos anos, lembrando que devem ter a cooperação entre países. 

Os principais indicadores que poderão auxiliar são: população, faixa etária 

predominante, nível de escolaridade, cargos públicos executivos, cargos públicos 

legislativos, movimentos da sociedade civil, cargos privados de direção, profissões, renda, 

filhos, estado civil, violência e conhecimento de personalidade pública feminina. Segundo o 

GPS (2014, p.56), os indicadores do Eixo Desigualdade e Inclusão Social de Gênero refletem 

os pontos primordiais no enfrentamento à referida desigualdade. Dessa forma, acompanhar 

e melhorar estes indicadores viabilizará a formulação e implementação de políticas públicas 

eficientes e eficazes nos países, de modo a colocá-los em posição de vanguarda e destaque 

no cenário mundial dominado historicamente pelo hemisfério norte. 
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O Programa Países Sustentáveis: Guia GPS (2014, p.56) ainda traz importantes dicas 

de gestão: 

“Mapear os indicadores mais relevantes da Desigualdade de Gênero e 

Promover e estabelecer metas para a diminuição da Desigualdade de 

Gênero em todos os contextos: educacional, social, laboral, politico, 

segurança. [...] Aproveitar as ideias das Lideranças de Hazel Henderson e 

Riane Eisler que para implementar as propostas da  Economia do Caring 

(Cuidar, Empatia) recomendam: reconhecer como a desvalorização 

cultural de gênero e do caring tem impactado negativamente o bem-estar 

das pessoas e o meio ambiente através das teorias e práticas econômicas e 

políticas; apoiar a transição da dominação para a parceria em relação a 

valores  culturais  e estruturas 

Já nos indicadores sociais e econômicos deve se mudar os Indicadores 

Econômicos para valorizar o caringbem como fazer intervenções 

econômicas para apoiar estas inciativas; expandir o vocabulário econômico 

para incluir o caring e incluir o tema nas escolas de negócios e economia, 

estimulando pesquisas econômicas sobre o tema do gênero; educar 

crianças e adultos sobre a importância da prática do cuidar;  conscientizar 

as governanças e lideranças empresariais líderes sobre os benefícios das 

políticas que apóiam o Carin; trabalhar para que essas politicas sejam 

adotadas.  

[...] Finalmente para acelerar o fechamento da lacuna entre gêneros em 

diversas dimensões da economia, é necessária a criação de políticas 

públicas (em nível governamental) e ações estratégicas (em nível 

empresarial). Algumas recomendações: Programas que visam promover ou 

monitorar a implementação de novas práticas de governança que incluam 

a mulher através de comissões e unidades compostas por mulheres; a 

criação de Secretarias ou Ministérios encarregados de assuntos femininos; 

leis de punição/coerção a qualquer tipo de discriminação de gênero; cotas 

eleitorais que assegurem a participação de mulheres nos cenários politico 

nacional assegurando ainclusão e a pluralidade; transversalidade de 

gênero: a elaboração de uma matriz que instale nova;visão de 

competências (políticas, empresariais, sociais, institucionais, técnicas) em 

todos os setores da sociedade; monitorar a competência dos agentes 

públicos em relação a suas ações relacionadas  a superação das 

desigualdades de gênero; a implantação de ações afirmativas nas políticas 

de RH das organizações públicas, privadas e do terceiro setor; a 

regulamentação da mídia e a criação de códigos de conduta disseminação 

de imagens que retratem o universo feminino de forma a não alimentar 

violência doméstica, a perpetuação de estereótipos culturais, a não 

promover dessacralização do corpo e a não incentivar a objetificação da 

mulher; a inclusão de produtoras rurais na comercialização de produtos 

agrícolas; a criação de programas agrícolas que valorizam o papel da 

mulher no cultivo e no cuidado da terra tendo em vista a dificuldade das 

produtoras rurais de se inserirem na comercialização de alimentos (na 

mesma proporção em que atua no plantio) e no acesso legal à terra”. 

Além de todos os pontos citados acima, na politica deve se promover a criação de 

mecanismos e apoiar os que já existem para assegurar a participação político-partidária das 
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mulheres que, além da paridade nos registros das candidaturas, assegurem a paridade nos 

resultados, garantam o acesso igualitário ao financiamento de campanhas e à propaganda 

eleitoral, assim como sua inserção nos espaços de decisão nas estruturas dos partidos 

políticos.  Da mesma forma, criar mecanismos para sancionar o descumprimento das 

leis (ALVES; CAVENAGHI, 2013, p.102).Também levando em conta a parceria com 

educação e saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2011), seguem seis 

maneiras de combate ao feminicídio, são elas: 

“Reforçar a vigilância e rastreio de violência por parceiros íntimos: 

trabalho de cooperação entre polícia, médicos e agências, com objetivo de 

coletar e relatar com mais detalhes a relação vítima-infrator e a motivação 

para o homicídio; capacitar e sensibilizar profissionais de saúde: em alguns 

locais, como nos EUA, estudos têm mostrado que grande parte das 

mulheres acessa os serviços de saúde (por causas de violência) no ano 

anterior ao de ser morta pelos parceiros; capacitar e sensibilizar policiais: 

junto de entidades de proteção às crianças, a polícia é o principal serviço 

que pode dar suporte às menores afetadas pelo feminicídio; aumentar a 

prevenção e pesquisa de intervenção: segundo a OMS, esta é a melhor 

maneira de reduzir o feminicídio no mundo, pois intimida a violência de 

parceiros. Entender como os crimes acontecem torna o trabalho de 

prevenção mais fácil; reduzir a posse de armas e fortalecer as leis sobre 

armas: o risco de morte entre as mulheres vítimas do feminicídio cresce 

três vezes quando existe uma arma em casa; reforçar a vigilância, 

investigação, leis e consciência de assassinato em nome da "honra": 

advogados têm relatado sucesso na sensibilização destes crimes por meio 

da coleta e análise de dados, processos e decisões judiciais, utilizando 

como referência os direitos humanos internacionais – instrumentos 

relevantes para a proteção de direitos das mulheres”. 

Para o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, a 

violência contra mulheres é uma das violações de direitos humanos mais presentes no 

mundo, cerca de 70% das mulheres do mundo já sofreram algum tipo de violência. Atitudes 

devem ser tomadas para acabar com esta desigualdade de gênero. (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2015) 

 

3.4 NA PRÁTICA: PRINCIPAIS PROGRAMAS PARA MULHERES  

De acordo com o Programa Países Sustentáveis: Guia de Gestão Pública Sustentável 

(GPS) (2013, p.56) em âmbitointernacional, os principais programas que obtiveram sucesso 

para mulheres: 

“Europa: Fundación Millennia 2025 “Mujeres e Innovación, FUP/ 

Millennia 2015: Mulheres atrizes do desenvolvimento para os desafios 

globais” é um processo de investigação prospectivo iniciado e executado 
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pelo Institut Destrée, um centro de pesquisa europeu baseado em Wallonia, 

trata-se de uma ONG, oficialmente associada à UNESCO, com status 

consultivo. O objetivo do Projeto Millennia (2012) é reunir informações 

para trabalhar sobre os processos de conhecimento, desenvolvendo 

plataformas de inteligência para construir, até 2025, uma visão positiva do 

futuro por mulheres de todo o mundo, aumentando o potencial das 

mulheres e reconhecendo sua responsabilidade no desenvolvimento. Com 

resultados esperados em setores/áreas que são mais prioritárias; regiões 

críticas em equidade de gênero; desafios para o empoderamento das 

mulheres; estratégias e boas práticas; grandes contribuições das mulheres 

como agentes de mudança; questões críticas relativas ao acesso das 

mulheres a tecnologias e finanças; entidades nacionais, regionais e 

internacionais que iriam ajudar no avanço de políticas públicas e ações 

relacionadas à melhoria da condição da mulher; e mecanismos de prestação 

de contas. 

CGIAR - Pesquisa sobre gênero e agricultura: A Estratégia do Consórcio 

de Gênero direciona os Programas de Pesquisa CGIAR para o 

desenvolvimento de tecnologias agrícolas, sistemas agrícolas e políticas 

para apoiar as mulheres rurais na melhoria da produtividade agrícola e os 

seus meios de subsistência. O CGIAR e Rede de Pesquisa de Agricultura 

foi criada para promover a investigação transversal para beneficiar as 

mulheres rurais e integrar gênero em todos os programas de pesquisa 

(CRPs), elaborado também um Manual sobre Gênero e Inclusão.  

HeForShe UN Womem Solidary Movement for Gender Equality - O 

objetivo geral da campanha é difundir a consciência ea ação “faísca” sobre 

a responsabilidade que os homens e os meninos têm na eliminação de todas 

as formas de discriminação contra as mulheres ea violência contra as 

mulheres e meninas com o apoio dos governos, corporações e 

universidades para reduzir e eliminar as desigualdades de gênero. Cada 

setor irá identificar abordagens para combater a desigualdade de gênero e 

a eficácia dessas intervenções para outras iniciativas de maior escala.Metas 

adicionais incluem: o Engage ONU Mulheres e entidades da ONU e seus 

escritórios nos países para desenvolver programas sustentáveis de 

transformação para a plena participação de homens e meninos em apoio à 

igualdade de gênero; colaborar com as autoridades governamentais, 

organizações dos homens e outras organizações da sociedade civil, 

universidades e escolas para criar e promover eventos HeForShe e 

campanhas dentro de suas comunidades locais, que inspira a tomar 

medidas contra a discriminação ea violência contra as mulheres e meninas 

com base no gênero; criar uma plataforma para destacar como modelos, 

homens e meninos que estão a tomar uma posição contra a discriminação 

ea violência contra as mulheres e meninas no mundo todo. 

Nicarágua: Mulheres no comando da polícia: A Polícia Nacional da 

Nicarágua coloca mulheres em cargos de alto comando, ao contrário de 

muitas de suas similares na América Latina. “A Polícia Nacional assumiu 

a eqüidade de gênero não só por ser um direito humano, mas porque a 

entende como estratégia para a construção de uma sociedade mais justa e 

desenvolvida”, afirma Elizabeth Rodríguez Obando, diretora da Academia 

de Polícia da Nicarágua. O enfoque de gênero está orientado para 

potencializar as capacidades dos recursos humanos, garantindo a plena 

participação em igualdade de condições e oportunidades entre homens e 
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mulheres no âmbito interno e, ao mesmo tempo, continuar transformando 

condutas, atitudes e práticas no trabalho policial com relação aos serviços 

que se presta à sociedade. A participação das mulheres no processo 

revolucionário que culminou com a guerra em 1979 e na derrubada da 

ditadura foi muito importante. Depois da ruptura do sistema ditatorial, as 

mulheres passaram a ocupar altos cargos no governo revolucionário e se 

tem a primeira chefe de Polícia Nacional em todo o mundo. 

Barbados, Granada e Jamaica - Agricultura sustentável gera renda para 

mulheres:Através de workshops, mulheres estão sendo capacitadas em 

técnicas agrícolas mais sustentáveis para lidar com os desafios climáticos 

da região relacionados à seca. O programa tem o apoio da ONU Mulheres 

e visa incluir as mulheres nas colheitas  e empodera-las economicamente. 

Os produtos colhidos têm apelo de sustentabilidade e saúde, e são vendidos 

em feiras locais para as comunidades e turistas. 

Bolívia - Restaurantes caseiros como alicerce econômico e recurso 

nutricional: Para combater a desnutrição e obesidade, o Instituto de 

Formação Feminina Integral orienta mulheres para montarem seus 

restaurantes em casa. Com isso elas passam a gerar receita financeira além 

de promover segurança alimentar junto aos clientes com um tipo de 

“fastfood” alternativo. 

Eriteia - Aliança para a educação de adolescentes: A inclusão da mulher 

Eriteia na educação é baixa (44% no ensino fundamental, 33% ensino 

médio e 5% ensino superior). Uma aliança entre a Federação Luterana 

Mundial e a União Nacional de Estudantes da Eritréia demonstram a 

importância da participação de todos os setores da sociedade para a 

igualdade de gênero.  

Indonésia - A decisão da mulher na gestão da água: Sumba e Timor Leste 

apresentam as mais altas taxas de mortalidade materna e infantil do mundo, 

em parte devido à falta de água saudável e saneamento básico. Mulheres 

percorrem longas distâncias em busca de água e apesar de serem as 

responsáveis por obter o recurso e gerenciá-lo em suas famílias, 

sãoexcluídas das decisões. O Projeto WASH visa promover a inclusão da 

mulher em todas as decisões relacionadas a água, saneamento e higiene no 

país. 

Mali - Mulheres no governo promovem a democracia:A Igreja em 

cooperação com cinco organizações locais trabalham para educar, 

empoderar e mobilizar as mulheres na política para desafiar a cultura 

paternalista do país através da criação de marcos regulatórios que protegem 

direitos humanos e o acesso das mulheres a cargos políticos”. 

Já em âmbito nacional, segundo o  Programa Países Sustentáveis: Guia de Gestão 

Pública Sustentável (GPS) (2013, p.57), os principais programas que obtiveram sucesso para 

mulheres são: 

“Brasil -Governo Federal - Programa Mulher e Ciência: O programa visa 

estimular a produção científica e a reflexão acerca das relações de gênero, 

mulheres e feminismos no País, bem como promover a participação das 

mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas. O programa é fruto 
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de parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, por meio 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão – SECADI e do Departamento de Políticas do Ensino Médio/ 

Secretaria de Educação Básica, e o Fundo de Desenvolvimento das Nações 

Unidas para a Mulher (UNIFEM), hoje ONU Mulheres. O Programa se 

constitui das seguintes ações: Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero 

(anual): tem por objetivo estimular e fortalecer a reflexão crítica e a 

pesquisa acerca das desigualdades existentes entre homens e mulheres em 

nosso país, e sensibilizar a sociedade para tais questões; editais Relações 

de Gênero, Mulheres e Feminismos (trienal): tem por objetivo apoiar e 

incentivar estudos e pesquisas nessas áreas; pensando Gênero e Ciências: 

é um encontro trienal com pesquisadoras e Núcleos de Pesquisa de Gênero 

das Universidades; meninas e Jovens Fazendo Ciência, Tecnologia e 

Inovação: ação de indução para ampliar o número de mulheres nas 

carreiras e profissões científicas e tecnológicas. 

Bravas mulheres do Bolsa Família (Transferência de Renda):A mulher é 

o ponto central das políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS). A maioria delas tem no sexo feminino o 

foco de suas ações, por considerar que elas tomam a melhor decisão em 

benefício do grupo familiar. O Programa Bolsa Família, por exemplo, 

prioriza a mulher como responsável por receber o benefício. Isso significa 

colocar quase R$ 1,2 bilhão por mês em mãos femininas. São elas que 

recebem os valores transferidos pelo programa: 93% das 12,9 milhões de 

famílias atendidas.  A transferência de renda e as oportunidades que 

surgem, especialmente nas áreas de assistência social, segurança alimentar 

e inclusão produtiva, com a inserção no Bolsa Família estão transformando 

a vida de milhões de mulheres em vários cantos do Brasil.  

A Organização das nações Unidas (ONU) lançou em 2008 a campanha 

“UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres”: Com o objetivo de 

prevenir e eliminar esse tipo de violência em todas as partes do mundo, 

convocando governos, sociedade civil, organizações e mídia para juntar 

forças e erradicar o problema. Até 2015, a UNA-SE pretende atingir cinco 

objetivos:Adotar e fazer cumprir leis nacionais para combater e punir todas 

as formas de violência contra mulheres e meninas; adotar e implementar 

planos de ação nacionais multissetoriais; fortalecer a coleta de dados sobre 

a propagação da violência contra mulheres e meninas; aumentar a 

consciência pública e a mobilização social e erradicar a violência sexual 

em conflitos. 

São Paulo, Brasil, Governo Municipal: Centros de Atendimento para 

Mulheres Vítimas de Violência: Os Centros de Atendimento para Mulheres 

Vítimas de Violência são unidades voltadas para a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar. O objetivo é oferecer suporte para as 

mulheres que sofreram agressões, como também disponibilizar orientações 

jurídicas para futuras ações legais. Atividades desenvolvidas:Orientação 

por telefone para mulheres que precisem de apoio e agendamento de 

atendimento; prestação de serviço-referência para o acompanhamento da 

questão da violência de gênero e para a realização dos encaminhamentos 

necessários a cada problema; orientação, capacitação e formação de grupos 

de mulheres para o enfrentamento da violência sexual e doméstica; 
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encaminhamento para hospitais da rede municipal para atendimento de 

violência sexual e doméstica, inclusive nos casos de necessidade de 

cirurgia plástica reparadora. 

Rio de Janeiro, Governo Estadual, Programa Rio - Trabalho e 

Empreendedorismo da Mulher (Trabalho e Emprego): As ações propostas 

pelo Projeto “Fortalecimento e empoderamento de mulheres -Autonomia 

econômica e acesso ao microcrédito”, executado pelo Banco da Mulher 

Rio se fundamentaram nas necessidades identificadas pelos movimentos 

de mulheres e feministas e que integram os Planos Nacionais de Políticas 

para as Mulheres de 2005 e 2008, especificamente nas prioridades 

definidas nos Eixos “Enfrentamento da pobreza: geração de renda, 

trabalho, acesso ao crédito e à terra” e “Autonomia, igualdade no mundo 

do trabalho e cidadania”, respectivamente. Neste contexto, este projeto 

somou seus esforços aos projetos dos outros parceiros envolvidos na 

execução do Programa Rio: Trabalho e Empreendedorismo da Mulher. O 

Programa teve como objetivo geral contribuir com o processo de inserção 

econômica e social de mulheres fluminenses através da realização de 

cursos de capacitação e de oficinas de sensibilização, visando propiciar 

instâncias de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal; analisar as 

situações vivenciadas pelas mulheres no contexto das relações de gênero; 

introduzir noções básicas sobre cidadania, direitos e violência contra a 

mulher; sensibilizar em relação à cultura empreendedora e sua importância 

para o desenvolvimento pessoal no sentido amplo; e refletir em relação à 

inserção social e de trabalho da população feminina na perspectiva de 

desenvolvimento local”. 
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CONCLUSÃO 

"Hoje nos encontramos numa fase nova na humanidade. Todos estamos 

regressando à Casa Comum, à Terra: os povos, as sociedades, as culturas 

e as religiões. Todos trocamos experiências e valores. Todos nos 

enriquecemos e nos completamos mutuamente [...]. 

[...] Vamos rir, chorar e aprender. Aprender especialmente como casar Céu 

e Terra, vale dizer, como combinar o cotidiano com o surpreendente, a 

imanência opaca dos dias com a transcendência radiosa do espírito, a vida 

na plena liberdade com a morte simbolizada como um unir-se com os 

ancestrais, a felicidade discreta nesse mundo com a grande promessa na 

eternidade. E, ao final, teremos descoberto mil razões para viver mais e 

melhor, todos juntos, como uma grande família, na mesma Aldeia Comum, 

generosa e bela, o planeta Terra." (BOFF, Leonardo. Casamento entre o 

céu e a terra. Salamandra, Rio de Janeiro, 2001. p. 9). 

Independente do nome e da nacionalidade, através desta monografia foi possível 

observar que mulheres de todas as gerações e culturas buscam a “porta de saída” para fugir 

de uma posição de submissão, invisibilidade e anonimato por meio da participação no 

mercado de trabalho. 

 Ao decorrer do tempo, com dedicação e esforço transformaram e construíram 

uma identidade mais integral da vida, menos mutilada e com grandes conquistas, como 

exemplo a licença maternidade, direito ao voto, participação nos esportes e mercado de 

trabalho, divórcio, eleição a importantes cargos, escolha por engravidar através dos métodos 

com contraceptivos, usar calças compridas, e especialização através dos estudos, entre outros 

UOL CANAL EXECUTIVO, 2013).  

Segundo o Cibele Gandolpho (2010), atualmente as mulheres ocupam cerca de 64% 

do espaço mercadológico, trabalham, em média, quase cinco horas a mais que os homens 

por semana, o que representa 56,4 horas, somando o tempo gasto no emprego com o de 

afazeres domésticos. As informações são da Síntese de Indicadores Sociais, do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apud UOL Economia, Empregos e Carreiras 

(2014), e levam em conta dados de 2013. E 88% das mulheres fazem tarefas de casa, valor 

bem superior ao dos homens, que é de 46%. Elas gastam 20,6 horas por semana com essas 

tarefas, mais que o dobro do que os homens. 

O que se torna extremamente notável na atualidade é que apesar das mulheres de 

todos os cantos do mundo conquistarem seus direitos perante a lei, a educação, as jornadas 

duplas, a participação no mercado de trabalho por meio da transformação de seu perfil 
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através da mudança cultural, deixando para trás a cultura patriarcal/matriarcal, centrada nas 

relações de dominação e submissão, exigências, desconfianças e controle por parte dos 

homens, para a cultura matristica, ainda permanece a busca constante pelo respeito e 

reconhecimento principalmente no âmbito profissional. 

As mulheres ainda não recebem seu devido valor, e o novo papel na sociedade, de 

mãe, mulher e trabalhadora pela visão machista de seus companheiros do lar e trabalho, 

ainda permanecem na desigualdade nos rendimentos, o que é observada na diferença salarial 

entre homens e mulher que exercem funções e atividades. 

Ainda para a Síntese de Indicadores Sociais, do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) apud UOL Economia, Empregos e Carreiras (2014), no trabalho 

informal, elas ganham, em média, R$ 439 a menos que os homens por mês. Isso quer dizer 

que o salário das mulheres representa 65% do salário dos homens. E no trabalho formal, essa 

diferença é um pouco menor. Em números absolutos, mulheres com carteira assinada 

ganham R$ 532 a menos que homens, ou seja, 75% do rendimento deles em âmbito mundial. 

A história da mulher é a história da família, do trabalho, da filosofia, das artes, da 

religião, da literatura, das diferentes culturas, da biologia, da sociedade e da grande luta pelo 

espaço na história. A situação da mulher não é estática na história, ela vem sofrendo 

modificações ao longo do tempo, ou seja, ela é construída.  

A maneira como se organiza a sociedade, tanto na vida privada quanto na vida 

pública, tem influência direta na condição feminina e em sua participação social, o que pode 

ser observado hoje nos países dadas suas “raízes colonas”, por exemplo Cuba tem um dos 

maiores índices de participação da mulher no mercado, em razão do Socialismo. Enquanto 

a humanidade explorava novas fronteiras e eram registradas as grandes descobertas, as 

mulheres estavam em todos os lugares cuidando dos seus filhos, cozinhando, limpando, 

lavrando o campo e cuidando dos animais, curando doentes, como fazem até hoje (ALVES, 

2013, p.14). 

Conforme ressaltado no trabalho os grandes acontecimentos fundamentais para a 

entrada da mulher no mercado de trabalho foram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, 

junto ao telefone, telégrafo e pílula anticoncepcional, que permitiram a mudança cultural e 

perfil das mulheres, como mais estudiosas, independentes, flexíveis, líderes, detalhistas, 

organizadas e capazes de realizar trabalhos superiores aos homens ao mesmo tempo que 

exercem jornada dupla (trabalho e lar). 
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Para a Organização Internacional do trabalho (2015), a promoção da igualdade de 

oportunidades e a eliminação de todas as formas de discriminação são alguns dos elementos 

fundamentais da Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho e da 

Agenda do Trabalho Decente para que as mulheres consigam participar no mercado de 

trabalho nos países desenvolvidos e emergentes: 

“Uma condição para que o crescimento econômico dos países se traduza 

em menos pobreza e maior bem-estar e justiça social é melhorar a não 

somente a situação relativa das mulheres, mais também negros e outros 

grupos discriminados da sociedade e aumentar sua possibilidade e acesso 

a empregos capazes de garantir uma vida digna para si próprios e suas 

famílias. [...] As desigualdades e à discriminação existentes em toda 

sociedade está diretamente relacionada aos níveis e padrões de emprego.  

Além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente 

associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e 

são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de 

barreiras adicionais para que as pessoas e grupos discriminados superem 

esta [...]. 

Gênero, raça/cor, religião e cultura são fatores muito importantes para 

determinar as diferentes possibilidades dos indivíduos de terem acesso a 

um emprego e nas suas condições de trabalho: remunerações, benefícios e 

possibilidades de proteção social. Desse modo, gênero e raça condicionam 

a forma através da qual os indivíduos e as famílias vivem, conseguindo 

superá-las ou não [...]”. 

Hoje ao olhar para toda a história de sofrimento das mulheres para conquistar e 

participar do mercado de trabalho, os grandes desafios da mulher ainda permanecem, eles 

evoluem lentamente e aos poucos são alcançados, como visto no item 2.2 “Principais lutas 

e conquistas femininas”, capítulo 2. E grandes mulheres são descobertas como embaixadoras 

e exemplos a seguir, em destaque Rose Marie Muraro ao qual não considerava o masculino 

e o feminino como realidades opostas, mas como complementos a relação de reciprocidade 

e construção conjunta. 

Por fim, os desafios das mulheres permanecerão constantes enquanto o preconceito, 

a discriminação, a violência, as desigualdades sociais ainda permanecerem. Dia a dia 

deverão buscar o reconhecimento profissional, equilibrar o tempo de trabalho, cuidar do lar 

e dos filhos, preocupar-se com seus estudos, não devem silenciar, e sim ir atrás de seus 

direitos e nunca deixar de se abater pelos obstáculos que a sociedade impõe. As mulheres 

devem trabalhar em grupo, denunciando e reagindo contra a impunidade para que possam 

ser reconhecidas e respeitadas como seres humanos, afinal, todos somos iguais. 
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INTRODUÇÃO 

Para maior assimilação do contexto de desenvolvimento e inserção da 

empresa familiar, é importante conhecer conceitos que a referenciam enquanto  

instituição. A família como organismo, possui pluralidade de conceituação, em 

decorrência de a abordagem ser ínsita a uma série de ciências humanas. No entanto, 

o reconhecimento de sua importância ao longo dos tempos como instituição 

formadora de valores possibilita uma melhor compreensão da concepção atual da 

família, podendo, então, extrapolar-se ao estudo de empresas familiares.  

Cabe esclarecer que a evolução da família desde épocas remotas é fruto de 

uma série de influências das mais variadas, cumprindo assinalar que as modificações 

ainda encontram-se em andamento, bastando para tanto ser relembrada a discussão 

que vem sendo travada mundialmente e, particularmente no Brasil, envolvendo 

assuntos da maior relevância, inclusive quanto à própria noção atual  de família e as 

repercussões jurídicas daí decorrentes.  

Dessa forma, cabe compreender que a empresa familiar é constituída, como 

o nome já diz, por integrantes de uma família com ampla abrangência, não restrita 

somente ao casal e sua prole. 

Todavia, há de se considerar que embora, existam organizações familiares 

que entreguem à sua administração executiva a especialistas, sempre há um papel 

desempenhado por essa família ou por um ou mais de seus membros na cúpula de 

gestão decisória da mesma. Portanto, podem ser identificadas duas condições da 

empresa familiar, isto é, na questão da propriedade e na da gestão. Entretanto, em 

ambos os casos, observa-se que há uma direção perseguida por essas empresas, 

semelhante à intenção de perpetuação. Ou seja, pretendem a perenidade dos 

negócios de forma que gerações futuras assumam o leme da organização, vista 

praticamente como um império que passa de pai para filho (CASILLAS, 2007).  

Observe-se que essa meta acerca da eternidade dos negócios impulsiona 

medidas importantes a essas organizações. Estas passam a planejar um futuro a 

longo prazo. Portanto, pensam em investimentos com ganhos vindouros, mantendo 

relações tradicionais que preservam e valorizam sobremaneira os contatos com 
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clientes e com fornecedores, de modo que estas relações se façam de modo 

duradouro. 

Este tema se delimita no estudo do contexto em que as empresas familiares 

brasileiras estão inseridas no Brasil, mostrando como estão atualmente e suas 

perspectivas futuras no Brasil.  

A problematização do estudo se dá a partir da consideração acerca dos fatores 

inerentes ao crescimento e desenvolvimento de empresas familiares, considerando 

a evolução dos contextos negociais que desenham cenários cada vez mais 

competitivos. Assim, a questão de pesquisa é assim considerada: A sobrevivência e 

o crescimento no mercado de empresas familiares estão atrelados ao planejamento 

de estratégias de gestão que levem em conta as ferramentas de gerenciamento de 

negócios? 

A hipótese é que a estrutura organizacional dessas empresas teve que evoluir 

ao longo dos anos, atualizando-se em processos de gestão, tendo em vista as 

conjunturas atuais de mercados voltadas a propostas e padrões globalizados, assim 

como, e por consequência, o nível de exigência de clientelas diversas, que exigem  

medidas permanentemente inovadoras e empreendedoras, o que não pode ser 

deixado de lado por empresas constituídas por famílias.  

O estudo tem como objetivo geral analisar a evolução das empresas 

familiares no Brasil. Tem como objetivos específicos: descrever os principais 

conceitos inerentes à empresa familiar; caracterizar o contexto em que as empresas 

familiares brasileiras estão inseridas no Brasil  e identificar como estão atualmente 

e suas perspectivas futuras no Brasil.  

A motivação para realização desse estudo, primeiramente, baseia-se em sua 

contemporaneidade. Ou seja, justifica-se a realização de estudos dessa natureza, 

tendo em vista tratar-se de matéria atual, que interessa tanto ao contexto acadêmico 

como empresarial, de uma forma geral, independente de se tratar de empresários 

constituintes de empresas familiares, já que o ambiente de negócios hoje de 

praticamente todos os setores da economia operam em grande nível de 

competitividade. Desenvolver estudos e pesquisas acerca de formas de administrar 

contribui à reflexão e renovação do assunto, com vistas à identificação de modelos 

mais adequados e pertinentes. 
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O trabalho está baseado em metodologia para pesquisa exploratória e 

bibliográfica. A proposta foi a de buscar a literatura especializada, prior izando 

autores teóricos que se debruçaram e se debruçam sobre a problemática da gestão 

de empresas familiares. São consideradas variáveis nas discussões dos autores, 

procurando evidenciar semelhanças ou divergências, porventura existentes nas 

abordagens. de modo a enriquecer o estudo. 

Neste tipo de pesquisa é possível fazer um estudo com maior aprofundamento 

de ideias e conhecimentos. Pretende, dessa maneira, conhecer enfoques científicos 

sobre o tema, propiciando discussão referente aos aspectos e variávei s inseridas no 

mesmo contexto (VERGARA, 2009). 

Portanto, pode-se dizer que métodos e procedimentos adotados apóiam-se no 

estudo em etapas (VERGARA, 2009). A primeira baseada em uma pesquisa 

bibliográfica tradicional, que busca estudiosos e pesquisadores que investigaram 

sobre os assuntos referentes à empresa familiar. Quanto à organização do trabalho 

considera-se convencional, típica da pesquisa exploratória, sendo, então, realizada 

a revisão da literatura em geral, procurando contextualizar o tema ao longo  do 

tempo. 

Em segunda instância foi feita a análise crítica sobre o material reunido, 

apontando convergências e divergências de opiniões e pareceres, para, então, ser 

definida uma resenha incluindo opiniões e comentários próprios sobre o tema. No 

que se refere aos meios de investigação, o estudo se enquadra como pesquisa 

bibliográfica, pois se trata de estudo sistematizado com base em material publicado 

e acessível ao público. 
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1. ESPECIFICIDADES DA EMPRESA FAMILIAR 

Alguns traços despertam mais a atenção quando se estuda a empresa familiar. 

Alguns estudiosos especialistas no tema (CASILLAS, 2007; FLORIANI, 2007) 

destacam a firmeza para vencer oscilações do mercado como um dos pilares de 

sustentação da empresa familiar, pois se mantêm, se preciso for, resgu ardadas e 

recolhidas, até a oportunidade de se refazerem e operarem novamente, ou 

fortalecendo-se ao enfrentamento de turbulências ou voltando a atuar em cenário de 

maior estabilidade. 

Destaca-se, assim, que a função da família na organização conhecida como 

familiar, em grande parte, corresponde à união de forças e esforços no progresso 

dos negócios, nas conquistas e crescimento próspero das transações. Alguns autores 

consideram que as empresas familiares vencem obstáculos com a união de seus 

integrantes, porém, outros autores entendem que esta postura está mudando. 

Existem companhias sólidas que passam suas conquistas de geração a geração, como 

o exemplo da japonesa Kikkoman, que produz molho de soja há 16 gerações 

(RAMIREZ; AMORI, 2003) 

Todavia, no atual cenário de grandes e acirradas concorrências 

mercadologias, importa reconhecer que a estrutura de preservação da empresa 

familiar deve contar com estratégias adequadas. Além da força e motivação que a 

impulsiona a vencer contextos de dificuldades em face de  conjunturas diversas, 

técnicas e ferramentas de gestão passam a ocupar posição essencial aos planos de 

desenvolvimento e manutenção dos negócios.  

Nesse sentido, algumas dificuldades encontradas por empresas familiares 

devem ser consideradas5. Empresas familiares têm certa dificuldade em atrair e reter 

profissionais especializados e qualificados a altura de mercados exigentes, 

reconhecidos hoje em dia como talentos e potenciais. Tais indivíduos optam por 

estruturas funcionais de padrões internacionais e de modelos de gestão inovadora e 

desafiadora, características essas não muito frequentes em empresas 

familiares(RAMIREZ; AMORI, 2003) 

De modo semelhante, os mesmos autores sinalizam o posicionamento de 

empresas familiares em mercados de grandes competições. Eles as consideram mais 
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tímidas e cautelosas, preferem não arriscar. Muitas vezes esse fato implica em 

aplicações equivocadas e sem muito arrojo competitivo, o que pode interferir no 

cenário de negócios empresariais, como também na preservação de maquiná rios e 

equipamentos ultrapassados e certa dificuldade de acesso à tecnologia de ponta.  

A empresa familiar é diferente da empresária caracterizando, inicialmente, a 

posse do bem e do poder. No primeiro caso, há assunção por herança não só do 

patrimônio, mas também do próprio poder. No segundo caso, os familiares 

empresários dedicam-se a aprender e, consequentemente, investem na qualificação 

e preparo para atuação no negócio (FLORIANI, 2007).  

Enfim, com características próprias às empresas familiares veem ao longo 

dos tempos firmando conceitos de gerenciamento com incrementos. A conjuntura 

econômica tanto no mercado interno como nas propostas de internacionalização 

mostram características cada vez mais aprimoradas.  

Nessa linha, as empresas familiares passam a recorrer a recursos, técnicas e 

estratégias de gestão, muitas vezes apoiadas nas diretrizes de marketing, de gestão 

de pessoas, de processos e negócios, que a cada dia tornam-se verdadeiros alicerces 

ao desenvolvimento de contextos negociais de resultados positivos. 

Além disso, há uma tradição no agrupamento de empresas familiares com a 

intenção de propagar os negócios ou mantê-los ao longo dos tempos, passando de 

geração em geração (FLORES, 2001). 

Esta estratégia está sendo cada vez mais empregada por empresas familiares. 

A partir da definição do negócio, a elaboração e utilização de diferentes cenários 

para atuação, formulação de filosofias e políticas organizacionais, podem ser 

estabelecidas regras básicas para construção das redes. Nesse sentido, a 

identificação do negócio das organizações revela-se como o espaço em que estas 

pretendem ocupar frente às demandas do mercado, sendo definido pela escolha do 

negócio ao qual a organização pretende se dedicar. Por exemplo, uma clínica de 

saúde com atendimento especializado em cardiologia, cuja constituição pertence a 

um grupo familiar e este mesmo grupo inaugura uma outra instituição de saúde 

especializada em exames. Pode ainda haver a integração em rede de empresas 

familiares, cuja propriedade não seja exatamente igual, apenas um ou outro membro 

detêm ações de mais de uma empresa. Enfim, a intenção, nesse caso, é de progresso 
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e crescimento. O sistema de redes pode ser considerado então um método, em que a 

necessidade de cooperação norteia os modos de fazer negócios (CASAROTTO 

FILHO; PIRES, 2001) 

Importante ressaltar que a formação de redes já existe há tempos, mas pode-

se entender como nova a sua proliferação. Três forças criativas conduzem a essa 

realidade e intensificam a competição: a globalização dos mercados;  a procura de 

capacidades, à medida que os limites entre as empresas tornam-se indefinidos; 

recursos escassos. Na década de 80, uma empresa podia confiar firmemente em 

fusões e aquisições; muitas seguiram esse caminho e persistem nele (FREITAS, 

2005). No caso da empresa familiar, uma empresa pode ficar motivada e participar 

de uma rede quando, por exemplo, enfrenta lacunas de competências ou deseja ter 

acesso a um subconjunto das capacidades de outra empresa, mas não quer o “excesso 

de bagagem” que viria com uma aquisição. Por meio da rede de empresas familiares 

é possível selecionar, desenvolver e empregar as competências com fito de 

vantagem competitiva (ABREU;ROCHA, 2004).  

De forma resumida, consideram-se três tipos de rede: linear, estratégica e 

dinâmica. Na primeira há uma adaptação de acordo com os valores. As empresas 

integrantes deste cenário mantêm-se em igualdade de decisão, investimentos e 

demais procedimentos. No segundo tipo, a estratégia e as ações são orientadas para 

o mercado servindo com vistas ao atingimento metas. Nesse modelo há o 

gerenciamento central de uma organização. Pode-se observar que as empresas 

colocam-se em frente de ação para o mercado, atuando nas pontas a partir de 

diretrizes emanadas do centro. Já no terceiro e último tipo de rede, também há uma 

visão dinâmica esquematizada para o funcionamento. O autor explica que há ideia 

de movimento a partir de um intenso e permanente relacionamento entre as empresas 

integrantes da rede (FREITAS, 2005).  

 

1.1 A ADMINISTRAÇÃO FAMILIAR 

Em todos os países desenvolvidos a maioria das organizações é controlada 

por famílias. Na verdade, muitas são as experiências em vários países que contam 

com a gestão de empresas familiares. Entretanto, mesmo revelando sucesso em 

sobrevivência no mercado, não são muitos os autores que se dedicam ao estudo dos 
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meios empregados na administração destas. Alguns consideram que as operações e 

procedimentos que compõem as tarefas e fluxos de serviços são bem distintos entre 

uma organização familiar e outras empresas (DRUCKER, 2002). 

No entanto, depreende-se que em função de exigências mercadológicas, é 

mais recomendado que os familiares não trabalhem na instituição, a menos que 

tenham competência qualificada e especializada no negócio e, no mínimo, similar 

aos executivos e demais profissionais que operam na empresa. Do contrário os bons 

profissionais não desenvolverão seus potenciais (DRUCKER, 2002).  

Geralmente, na empresa familiar os membros da família ocupam cargos na 

cúpula e/ou assembléia diretiva. No entanto, existe a importância de o alto escalão 

ser presidido por executivo preparado no mercado, sem necessariamente pertencer 

à família (GARCIA, 2001). 

Nessa mesma linha, pessoas qualificadas e com expertise no negócio têm de 

ser contratados por empresas familiares a fim de assegurar o sucesso profissional. 

Ainda que membros da família trabalhem nos órgãos e departamentos de uma 

empresa familiar, é importante que esta área tenha profissional especializado na 

condução dos processos e serviços. A exceção é constatada em empresas de menores 

portes que não dispõem de planilhas e níveis hierárquicos e/ou funcionais 

(GARCIA, 2001). 

 

1.2 AMBIENTES DE NEGÓCIOS COMPETITIVOS E O 

EMPREENDEDORISMO DAS EMPRESAS FAMILIARES 

Ao longo da história da administração, sobretudo no século XX, algumas 

fases foram vencidas e ultrapassadas marcando contextos sociais, políticos e 

culturais. No início do século, por volta da década de 30 verifica-se uma 

preocupação com a racionalização do trabalho, reforçando o foco na gerência 

administrativa, o que deu lugar nas duas décadas seguintes a metodologias que 

enfocavam mais especificamente processos. Já nos anos 40 e 50, o movimento do 

funcionalismo estrutural direcionou atenção à gerência por objetivos, enquanto que 

na década de 60 o movimento dos sistemas abertos trouxe a ideia de foco no 

planejamento estratégico. Nos anos de 1970 surge o movimento das contingências 
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ambientais podendo ser vista a competitividade como centro de evolução 

(ARANTES, 2007). 

De um modo menos sistemático, mas em um sentido de intensificação das 

experiências anteriores, as décadas seguintes que margearam o novo milênio 

trouxeram vivências baseadas em propostas globalizadas, de pensamentos 

universalizados. Com expectativas acerca da qualidade e, principalmente, no 

diferencial para competição, o contexto de negócios revelou a busca e a necessidade 

de posturas arrojadas, inovadoras e, essencialmente, empreendedoras. Neste 

milênio, portanto, observa-se que a evolução da tecnologia tem impulsionado 

posturas inovadoras e demais outros parâmetros que passam a exigir atenção, e 

investimentos específicos, cautelosos, porém ousados e desafiadores de modo que 

as empresas se mantenham e progridam no mercado através de medidas proativas, 

empreendedoras e, na maioria das vezes, focadas na permanente atualização de 

modelos de gestão. (ARANTES, 2007). 

A globalização estimula segmentos diversos da economia, assim como 

promove a interação dos negócios, surgindo figuras como parceiros internacionais, 

representantes comerciais de âmbito mundial e outros. Nesse sentido, a 

competitividade é acirrada tanto em termos de produtos, mercadorias, como também 

em relação a serviços. Diferenciais deixam de ser atrelados exclusivamente a custos 

passando a assumir um vulto maior em termos de ofertas que agreguem ainda mais 

valor ao negócio transacionado. Isso atinge todos os níveis de comercialização 

ultrapassando o cenário exclusivo de grandes empresas de porte transnacional ou 

multinacional, chegando a um mercado de competição também aplicado a empresas 

familiares, sendo elas de pequeno, médio ou grande porte. É realmente importante 

representar-se em todo o mundo. A marca atravessa continentes e ocupa terreno em 

todas as partes do globo terrestre (VIEIRA, 2004).  

Na verdade, o mercado mundial vive uma era de internacionalização do 

capital, com empresas sendo representadas em todos os locais do planeta. Filiais, 

Sucursais, postos avançados, ou ao menos um elemento representativo daquela 

marca/produto estão presentes em mais do que um continente. Essa prática não 

constitui mais, hoje em dia, privilégio de potências financeiras e industriais, mas de 

portes diversos de organizações que passaram a buscar sua representação, por meio 
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da comercialização através do mundo. Nesse campo, vale destacar que por conta de 

um desempenho comercial globalizado, o padrão de consumo também mudou tendo 

especificidades mais exigentes e sofisticadas. Isso atinge diretamente o potencial de 

crescimento das empresas que passam a competir internacionalmente. 

Evidentemente a empresa familiar, inserida neste contexto, sente os mesmos efeitos, 

carecendo manter-se atenta as novas medidas de atuação no cenário de negócios 

(ARANTES, 2007). 

A essência da transformação está na alteração do caráter do consumo, da 

exigência do cliente. O redimensionamento do espaço e do tempo influenciou 

bastante e grandes organizações, resistentes e pouco ágeis frente às necessidades de 

mudanças rápidas, vão cedendo lugar às empresas ágeis e diversificadas. O drama 

da revolução da informação é a velocidade, não o conteúdo; a  velocidade significa 

a possibilidade de mudar de tempo. É o tempo mundial. Rapidez da informação é a 

velocidade da luz. Uma conjuntura globalizada on line não necessita mais de muros 

cercando grandes fábricas, apenas de equipamentos e profissionais em red e. Os 

escritórios virtuais, a transferência do local de trabalho para a residência de quem 

trabalha, a terceirização de serviços antes concentrados em departamentos da 

própria empresa, as parcerias capazes de substituir funcionários permanentes até 

mesmo por pessoas ou grupos situados em outros estados ou países são realidades 

que exigem uma reavaliação do significado do emprego fixo e de sua necessidade, 

sob o ponto de vista do empregador. (VIEIRA, 2004).  

O mundo vive hoje o que se pode chamar de revolução tecnológica. Trata-se 

de uma realidade diferente. O mundo dos negócios atravessa um verdadeiro 

turbilhão. Há uma série de inovações trazidas pelo desenvolvimento técnico -

científico, pela informática, robótica, telecomunicações etc. O processo de crises / 

mudanças que se vive nos dias atuais faz com que as organizações enfrentem uma 

grande pressão para adaptarem suas estruturas organizacionais aos novos tempos. 

Por causa disto, as empresas devem entrar em sintonia com seus clientes internos e 

externos, incorporando as demandas em curso. Quer dizer, as empresas devem estar 

atentas às mudanças e, consequentemente, atualizar suas estratégias de gestão. As 

mudanças que ocorrem constantemente e em uma velocidade incessante provocam 
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contínuas variações no meio ambiente onde operam as organizações e faz com que 

estas sejam obrigadas a adotar tal postura. (VIEIRA, 2004).  

O enfoque estratégico no gerenciamento e administração de processos, 

pessoas e recursos da maior importância para a dinâmica organizacional. As 

mudanças em curso requerem um mapeamento constante das estruturas 

organizacionais das empresas, de forma a prepará-las para possíveis alterações, 

além de exigirem medidas inovadoras e empreendedoras na colocação dos produtos 

e serviços no mercado. A estratégia, dentro de uma visão empresarial moderna, 

pressupõe definição sistemática de objetivos, diretrizes e metas de desempenho, 

integrando as necessidades e decisões setoriais, convergindo com as políticas e 

orientações globais. Igualmente, a difusão e integração do planejamento às 

atividades das diversas áreas da Empresa, através da elaboração de planos 

específicos. Em todas as empresas o plano estratégico apóia-se na missão e metas. 

Empresas inteligentes confiam em seu plano estratégico como sistema principal para 

monitorar e adaptar a empresa às mudanças de mercado. Há todo um processo de 

preparar a empresa para que esta esteja apta a aproveitar as melhores oportunidades 

que surgirem. (VIEIRA, 2004). 

Nesta era de globalização, cada empresa deve ser capaz de se  posicionar 

através da identificação e construção de oportunidades e potenciais; não dá mais 

para passivamente depender do portfólio estático de produtos, prevendo mercados 

atuais e crer que irá durar para sempre. O ambiente complexo e em constante 

mudança, sempre oferece novas oportunidades e ameaças. A empresa deve analisar 

cuidadosamente seus consumidores e o ambiente, buscando formas adequadas de 

lidar com ameaças e preparando-se para estruturar vantagens das oportunidades. 

Nesse caso, cabe aos gestores saber acerca de forças ambientais maiores que afetam 

a empresa e seus consumidores — fatores demográficos, econômicos, naturais, 

tecnológicos, políticos, econômicos e culturais. O sistema de informações da 

empresa, seja ela familiar ou não, deve prover as  necessidades de subsídios dos 

administradores de vendas, ter estratégias de marketing, políticas de gestão de 

pessoas e maneira geral o gerenciamento de resultados. (VIEIRA, 2004).  
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1.2.1 A questão do empreendedorismo na empresa familiar 

O empreendedorismo está presente nas empresas familiares desde sua 

constituição, porque, para ele, quando se tem uma decisão a tomar se está a frente 

de uma postura empreendedora: 

A administração empreendedora envolve aspectos culturais, psicológicos, 

econômicos e tecnológicos. O espírito empreendedor está relacionado com 

a satisfação de alguma necessidade, com disposição para enfrentar crises, 

com a exploração das oportunidades com a simples curiosidade ou com o 

acaso (RICCA, 2007, p. 43).  

O empreendedorismo pressupõe assumir riscos. A definição do autor para o 

empreendedor é a de “uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões” 

(FILION, 2000, p. 29). 

De acordo com essa visão, todo empreendedor parte de um bom perfil 

administrador; no entanto, nem todo bom administrador é um empreendedor. Existe 

distinção em níveis de empreendedorismo, principalmente, quando se referem ao 

eixo familiar (DORNELAS, 2003). 

A primeira dessas dimensões é a orientação estratégica. O empreendedor 

nessa esfera de atuação tem postura incisiva e rápida, oportunizando negócios sobre 

mudanças provocadas por ele e/ou assimiladas e estas, por sua vez, têm 

essencialmente caráter inovativo, funcional e baseiam-se em tecnologias, valores 

sociais e ordens políticas. Já o administrador verifica o processo com sistemas 

cíclicos de avaliação e planejamento, atentado para indicadores de performances e 

mantendo controle sobre os processos e procedimentos vigentes. A segunda 

dimensão diz respeito à análise das oportunidades. Nesse patamar o empreendedor  

está orientado à ação, pronto a rápidas atitudes decisórias, gerenciando riscos e 

resultados, enquanto o administrador identifica e planifica opções de atuação, 

negociando suas estratégias de modo a reduzir riscos. Quanto à terceira dimensão, 

comprometimento e controle dos recursos, por conta da pressão gerada pelo 

empreendedor por mais eficiência, acaba não ocorrendo a previsibilidade adequada 

de recursos, com o planejamento e monitoramento devidos. Já o administrador 

mantém o controle de seus recursos passo a passo dentro de orçamentos previamente 

estabelecidos (DORNELAS, 2003). 
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A quarta dimensão envolve a estrutura gerencial. O empreendedor prioriza a 

gestão de áreas estratégicas e de difícil controle. Entende como desafio o 

gerenciamento de pessoas e suas emoções. Assume posição de liderança, muitas 

vezes de modo situacional, estimulando a independência e autonomia de seus 

funcionários. Em contrapartida, o administrador carece do estabelecimento preciso 

de responsabilidades, deveres e direitos de todos, valorizando hierarquias e 

autoridades. Seu relacionamento adquire conotação formal. No que se refere ao 

contexto da empresa familiar, o empreendedorismo irá, cada vez mais, mudar a 

forma de se fazer negócios. Tal posição tem-se intensificado em face de o avanço 

tecnológico, requerendo cada vez mais posturas empreendedoras nestas 

organizações, tendo em vista o cenário de amplas competições. A competição na 

economia também força novos empresários e empresas já estabelecidas a adotarem 

paradigmas diferentes, o que pode ser flagrado em holding familiar, cuja 

distribuição de produtividade e serviço pode pretender o alcance a maior fatia de 

mercado (RICCA, 2007). 

É possível ser empreendedor dentro de um contexto já formado, e até mesmo 

iniciado como simples negócio familiar, comportando-se de forma diferente, 

inovando e colaborando para o crescimento e sucesso do próprio negócio. Daí pode-

se partir para a diversificação de ramos de atuação, construindo-se a holding 

familiar. Trata-se de um exercício moderno, uma forma empreendedora de conduzir 

a empresa familiar, assumindo riscos calculados, identificando oportunidades de 

negócios para a corporação, usando assim a criatividade e oportunidades 

mercadológicas. Seguindo estes princípios, quanto ao empreendedorismo e o 

contexto de formação de holding familiar, a inovação pode ser vista como aspecto 

essencial. A invenção é o processo criativo de descoberta que pode acrescentar algo 

ao conhecimento humano, e que, apesar de novo, pode não ser necessariamente útil. 

A inovação, por outro lado, é mais precisa, e refere-se às ideias aprovadas pelo 

mercado. Pode-se afirmar, portanto, que a inovação é uma invenção validada por 

uma necessidade de mercado. A inovação tem aspectos técnico, industrial e 

comercial. (DORNELAS, 2003). 

Portanto, a inovação pode ser compreendida como uma função do 

empreendedorismo e suas fontes estão dentro da empresa: novos processos, novas 
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percepções e novas atitudes no comportamento. A inovação tecnológica é o fator 

diferenciador para quem deseja competir e crescer em mercados cada vez mais 

exigentes e competitivos. O ciclo de um empreendedor leva em conta posturas e 

interesses criativos e inovadores, interligados a posturas de antecipação, ação e 

decisão (URIARTE, 2000).  

Na Figura adiante o mesmo autor apresenta o esquema de funcionamento de 

um ciclo empreendedor 

Figura 1: Ciclo do empreendedor 

Fonte; Uriarte (2000). 

 

A Figura 1 mostra que ao empreendedor compete a permanente ação cíclica 

no sentido de tomar decisões, criar, empreender, inovar, mesmo que isto ocorra em 

direções diversas, mas o fato é que se trata de movimento ininterrupto, o que 

caracteriza, ainda mais, a postura proativa no caso de holding familiar.  

A partir das bases de atitudes e comportamentos inovadores pode-se 

depreender que a novidade é um dos aspectos mais visível da criatividade. Inovar e 

criar são características que se associam no empreendedorismo. Os estudiosos do 

assunto relacionam o ato de criar à idéia de algo novo, algo que nunca existiu 
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anteriormente. Criar, portanto, poderia ser visto como um fato inédito, 

surpreendente e original (URIARTE, 2000).  

É interessante observar que o criar para o empreendedor pode estar focado 

na solução de problemas e na percepção de oportunidades, o que resulta em grande 

proveito para uma iniciativa empreendedora. Não há criatividade sem um problema 

referente, assim como não há problema sem alguma solução.  

 

1.2.2 A empresa familiar e a iniciativa empreendedora 

A primeira intenção de uma empresa familiar é a de perpetuação de seu 

patrimônio na mesma família18. Desse modo, observa-se que através de pesquisas 

procuraram caracterizar estilos gerenciais e comportamentos perseverantes em 

organizações de constituição essencialmente familiar. Há o investimento em 

segmentos variados quando se trata de grupo familiar. Nesse caso, é possível 

imaginar uma holding que não seja exclusiva em um ramo de atuação (TEIXEIRA, 

2007). 

Várias pesquisas sobre empreendimentos focalizam a busca por uma 

personalidade empreendedora. Entretanto, a questão para encontrar um conjunto 

consistente de traços que caracterizaram empreendedores bem sucedidos 

relacionou-se com os aspectos de liderança, caracterizando os líderes e não-líderes. 

(TEIXEIRA, 2007). 

Uma investigação importante focalizou como os empreendedores pensam 

sobre suas habilidades, particularmente porque estes pensamentos se relacionam a 

sua vontade perseverante com um risco novo. Ou seja, crêem que as expectativas e 

o sucesso do empreendedor estejam nas suas próprias mãos, o que coaduna aos 

propósitos de uma holding familiar. Desse modo, sobre a formação de um perfil 

profissional empreendedor (URIARTE, 2000) , este deve: 

 Possuir uma habilidade profissional com características 

multifuncionais, ou seja, sem particularizar aos extremos as 

especializações. 

 Fazer o que gosta, com características otimistas.  
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 Ter amplo conhecimento das diretrizes e princípios básicos de 

administração, com foco em negócios e resultados.  

 Competência para trabalhar em equipe, reconhecendo e valorizando os 

trabalhos decorrentes de interações e compartilhamentos de 

experiências e decisões. 

Complementando essa composição de perfil empreendedor e considerando o 

contexto de empresas familiares, o empreendedor define suas próprias metas 

(URIARTE, 2000). 

 

1.3.3 A importância da liderança na empresa familiar 

A liderança empresarial nos dias de hoje torna-se importante marco 

diferencial nos contextos empresarias de negócios. Assim, é necessário reconhecer 

a importância da sua gestão nas empresas familiares. Existe a necessidade de que 

metas empresariais estejam atreladas à liderança da organização no contexto de 

negócios. Na mesma linha, deve-se ter as diretrizes referentes à liderança 

relacionada aos modelos e padrões de gestão, adotados na condução de processos e 

operações produtivas (CHIAVENATO, 2008). 

Observa-se, não obstante as teorias que procuram explicar a liderança como 

fenômeno, que o seu estudo, atualmente, encontra-se fortemente influenciado por 

estudos estruturalistas, em que a liderança é abordada de forma dual, abrangendo 

ações na linha sócio-emocional e ações de fazer (tarefas ou instrumentais). No que 

se refere ao perfil de liderança, adotado por empresas familiares atentas e 

atualizadas às dinâmicas do mercado, as constantes mudanças e consequentes 

exigências tanto do mercado consumidor como dos profissionais que compõem o 

corpo funcional de uma instituição, evidenciam o líder como figura prioritária e, em 

alguns casos, o maior responsável por resultados.  Para diferentes autores, 

caracteriza-se liderança como a capacidade de despertar a aquiescência voluntária 

dos seguidores, visto estes seguirem o líder devido às suas qualidades pessoais. 

Entretanto, é preciso alertar para a distinção que deve ser feita entre o conceito de 

liderança e o conceito de poder, posto que liderança implica em influência e 

mudança de atividades, já o poder implica em dependência. Nesse último caso, 



18 

 

 

 

podem ocorrer duas situações distintas, a obediência ou o conflito em que as 

preferências dos sujeitos são mantidas em suspenso (HELLER, 2000).  

Portanto, considerando concepções teóricas sobre a liderança, principalmente 

de autores que escrevem sobre administração moderna, verifica-se a variedade das 

características apontadas por eles e a dificuldade de se traçar um perfil comum dos 

atributos de uma liderança eficaz. A única coisa certa é que, ao longo de toda a 

história da humanidade, os líderes sempre aparecem. Até mesmo onde as pessoas 

não têm estabelecido ou elegido os líderes, chefes ou regras, existe alguém que 

sempre se lança à frente e representa um papel influenciado no processo de tomada 

de decisão de um grupo. 

Independente do que se pode entender por tipos ou estilos de liderar, o novo 

perfil de líder nos cenários competitivos já abordados e identificados, cada vez mais 

especializado, exige a permanente adequação e atualização de conceitos e 

procedimentos, sobretudo, no que se refere à gestão de pessoas. Nessa linha, a 

empresa familiar já reconhece a necessidade de investir em liderança (GARCIA, 

2001). 

Liderança não pode ser sinônimo de administração. É influência interpessoal 

exercida em uma dada situação, sendo dirigida através do processo de comunicação 

humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos (CHIAVENATO, 

2008). 

Considerando tais pressupostos, verifica-se que a liderança empresarial 

representa fator distinto do cargo, sendo tanto o acúmulo de ‘atributos’ pessoais 

(firmeza, carisma, perseverança, visão, etc.) quanto uma ‘arte’, isto é, uma 

habilidade pessoal de convencer que algo pode ser almejado e empreendido 

(HELLER, 2000). 

É necessário que a empresa familiar verifique a quantificação da 

produtividade a ser desencadeada pelo líder começa pelo cliente interno e vai 

consolidar-se com o cliente externo. Os clientes internos, funcionários, estão 

normalmente estruturados em equipes. É imprescindível que a pretendida integração 

ideal no seio de cada grupo se transfira para todos os grupos ou equipes da empresa, 

em suas interligações. O resultante é uma modalidade de cultura organizacional 
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onde se respira um clima de valorização do ser humano. Isto deve ser creditado ao 

líder (GARCIA, 2001). 
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2. CONTEXTO EM QUE AS EMPRESAS FAMILIARES 

BRASILEIRAS ESTÃO INSERIDAS NO BRASIL 

Uma empresa familiar “é aquela em que existe um envolvimento especial da 

família nos negócios, gerando assim uma sobreposição dos interesses de negócios e 

dos interesses da família” (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 04).  

Contempla-se a despeito, que tanto a empresa, quanto a empresa familiar,  em 

si, “ambas se apresentam como sendo uma forma de unidade econômica com 

princípios e métodos funcionais similares, em que pese haverem diferenças claras 

no contexto administrativo-gestor de cada uma delas”.  Isso significa dizer que, em 

se tratando da empresa não-familiar (aberta), a gestão administrativa é atribuída a 

quem de direito por competência, por merecimento, por experiência, dentre outros 

atributos.  Já no caso da empresa familiar, por sua vez a gestão da firma pertence, 

inicialmente, ao seu fundador, o qual a passará futuramente a um de seus herdeiros, 

mesmo que este não possua competência e experiência para o encargo (FLORIANI; 

RODRIGUES, 2007, p. 303). 

Consoante ilustração dada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2010, p. 01), uma das características essencial  das 

empresas familiares é “o comando único e centralizado do fundador, sua postura de 

autoritarismo e austeridade se alternam com suas atitudes de paternalismo, que 

acabam sendo usadas como forma de manipulação”. 

Ademais, destaca-se que uma empresa também pode ser considerada como 

familiar quando o empreendimento passa de uma geração para outra. O que se nota 

com grande ênfase nas empresas familiares é a preocupação e o interesse por seus 

funcionários o que não ocorre nas organizações típicas (LONGENECKER; 

MOORE; PETTY, 1997, p. 05). 

Pode-se dizer que existem quatro tipos de empresa familiares:  

a) Empresa individual: formada por um individuo, que inicia um pequeno 

negócio; 

b) Empresa Artesanal: são as que exploram um pequeno patrimônio 

agrícola ou um negócio artesanal transmitindo de pai para filho;  
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c) Empresa de capital familiar: quando a totalidade ou parte importante 

do capital está nas mãos de uma família, mas a direção é entregue a 

gestores com base na sua competência técnica; 

d) Empresa familiar: quando o capital da empresa está no controle da 

família. 

 

Poucas organizações conseguem garantir tanta unidade, lealdade e dedicação 

dos gestores do topo quanto às empresas familiares. E segundo Ricca (2010) a 

empresa familiar apresenta as seguintes vantagens:  

a) Interesses comuns: Os laços afetivos entre as pessoas, a harmonia dos 

gostos e das formas de atuar geram interesses comuns entre os 

membros da família que trabalham na empresa. Há uma maior 

autoexigência e autosacríflcio em prol de um objetivo comum.  

b) Confiança mútua e autoridade definida e reconhecida: Nas empresas 

familiares, existe uma autoridade reconhecida e um clima de elevada 

confiança que evita as lutas pelo poder e as intenções menos claras, 

quer entre colegas de trabalho, quer entre chefes e subordinados.  

c) Facilidade na transmissão da informação: A comunicação é intensa e 

fluida, sem barreiras desnecessárias, desde que haja unidade e 

confiança entre as pessoas.  

d) Flexibilidade de processos: A maior simplicidade da estrutura da 

organização facilita a atribuição das responsabilidades, a delegação de 

funções, a autonomia e, consequentemente, flexibiliza os sistemas de 

informação e de controle. As empresas familiares são, em regra, 

menos burocráticas. As decisões são tomadas mais rapidamente, 

havendo maior coordenação e menos conflitos de poder.  

e) Projeto em longo prazo: A dedicação e empenho dos membros da 

família que gerem a empresa são, normalmente, maior do que nas 

empresas com outro tipo de gestão. Os planos são feitos em longo 

prazo, no melhor interesse da família atual e dos respectivos 

sucessores, que garantirão a continuidade do negócio. Há, em regra, 
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maior estabilidade ao nível do núcleo de detentores do capital e da 

própria gestão.  

f) Permanência da cultura e de valores: As organizações de tipo familiar 

são, em regra, muito marcadas pela cultura e pelos valores definidos 

pelo seu fundador. Para o bem e para o mal, a sua personalidade e 

hábitos de trabalho funcionam como um exemplo a seguir pelos 

restantes colaboradores. Estes sabem perfeitamente o que se espera 

deles e que tipo de regras e comportamentos deverão respeitar.  

 

Dentro do contexto das empresas familiares, destaca-se ainda que também 

são numerosas as causas que explicam a elevada mortalidade das empresas 

familiares, muitas delas as empresas não familiares, tais como as crises econômicas 

e as mudanças no meio envolvente às empresas não familiares.  

Por evidente, as empresas familiares apresentam certas fraquezas, sobretudo, 

quando é comparada com as subsidiarias de multinacionais e com as estatais, sendo 

certo que dentre os riscos específicos para a gestão das empresas familiares.  

Eis, na visão de Ricca (2010) os mais comuns:  

a) Confusão entre a propriedade da empresa e a capacidade para a gerir. 

Muitas vezes, a família não dispõe de alguém com experiência para 

liderar pessoas e projetos. Só sabe que é dona da empresa, mas não 

tem um membro da família com competências suficientes para levar o 

negócio a diante. O recrutamento de quadros de topo (e, por vezes, até 

para os cargos intermédios ou operacionais) é, em regra, feito com 

base em contatos pessoais ou mesmo relações de parentescos.  

b) lsolamento face à envolvente negociaI: Fechada em si, uma empresa 

familiar tende a deixar "tudo em família", ignorando quaisquer 

mudanças no meio envolvente, nos produtos e nos clientes. Não esta 

atenta ao que se passa no exterior, não atualiza os produtos e serviços, 

nem satisfaz os clientes da melhor forma. Em regra, a delegação de 

decisões para os níveis mais baixos da hierarquia é quase inexistente.  
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c) Não seguir as regras do mercado quanto à gestão: Uma empresa 

familiar tem que ser ainda mais flexível na capacidade de adaptação 

às novas exigências do mercado. Isso nem sempre acontece porque o 

dono da empresa tende a centralizar as decisões e a ser pouco propenso 

a mudanças radicais, em particular, as relativas ao rompimento com a 

cultura e os hábitos de trabalho enraizados.  

d) Confusão entre os laços de afeto e os laços contratuais: Os membros 

da família têm que mostrar coragem, clareza de visão suficiente para 

não confundirem os laços familiares (ou mesmo de afeto) com os 

profissionais. Muitos gestores de empresas familiares no resistem à 

tentação de seguir um estilo de gestão excessivamente paternalista em 

relação aos seus empregados.  

e) Problemas com a sucessão: A saída é uma das decisões mais difíceis 

para o diretor de uma empresa familiar, por isso, é normalmente 

adiada, por vezes até ser tarde demais. A falta de sangue novo pode 

comprometer fatalmente capacidade de inovação da empresa. Por 

outro lado, mesmo que o processo de sucessão tem sido bem 

conduzido, a história mostra que muitas empresas familiares de 

sucesso acabam por não resistir à saída do seu fundador, quando este 

era particularmente carismático.  

f) Falta de clareza nos processos: Como o controle e fiscalização da 

atividade da gestão de topo são menos rigorosos, as empresas 

familiares são mais propensas a eventuais irregularidades, caso do 

desvio (voluntário ou não), de capital da empresa para fins pessoais. 

O envolvimento de pessoas que não são da família na gestão e tomada 

de decisões de uma empresa familiar é a melhor segurança contra 

eventuais alegações de desonestidades nos negócios.  

g) Problemas a nível familiar. Os gestores de topo das empresas 

familiares sentem uma grande dificuldade em separar a vida 

profissional da pessoal. Trabalham, em regra, mais horas e vivem mais 

intensamente os problemas da empresa, sacrificando muitas vezes a 

sua vida familiar. Por outro lado, quando existem conflitos no seio dos 
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negócios, este, muitas vezes, acabam por se alargar ao campo das 

relações pessoais. 

h) Uso indevido dos recursos da empresa por membros  da família. Uma 

fraqueza dentro das empresa familiares é que existe a utilização dos 

recursos da empresa por membros da família transformando a 

companhia num erário dos familiares 

i) A condução de uma empresa familiar é repleta de pontos que passam 

pelas relações humanas, familiares e societárias, fazendo com que 

estas entidades tenham que enfrentar não somente os desafios legais, 

gerenciais, estratégicos e financeiros, mas também, os de cunho 

emocional, como conflitos gerados em seu núcleo.  

j) A dificuldade de realização da sucessão nas empresas familiares , são 

motivos que as levam a estarem em constantes conflitos, e a ausência 

de solução para estes problemas pode estar relacionada à divergências 

entre sócios, número excessivo de sucessores, falta de uma liderança 

natural e desinteresse dos sucessores nos negócios da empresa  

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NAS EMPRESAS 

FAMILIARES 

Sabe-se que, nos tempos atuais, é vital para todas as organizações que 

desejam obter sucesso e se manter em alta no mercado, o investimento na obtenção 

de um clima organizacional com harmonia e pacifismo (LIMONGI-FRANÇA, 

2005). 

O clima organizacional não é um item simples e básico de se analisar, uma 

vez que ele se apresenta difuso, nebuloso e não tem contornos bem definidos, 

segundo o que afirma Griffin (2007).  

Assim, dificilmente mostra-se claro aos olhos dos administradores que 

buscam avaliá-lo e compreendê-lo. Por esse motivo, ainda existem poucos recursos 

teóricos acerca do tema na literatura administrativa ou de RH (TAVARES, 2005).  

 Para Limongi-França (2005, p. 113): 
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... cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que 

mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os escalões 

hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e 

objetivos. Pode-se afirmar ainda que é a cultura organizacional que produz 

junto aos mais diferentes públicos, diante da sociedade e mercados o 

conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos que chamamos de 

imagem corporativa.  

 

 Contudo, podem-se encontrar certas definições desenvolvidas por teóricos e 

pesquisadores da área, não só em base nacional, como também internacional, 

visando explicar o significado dessa poderosa ferramenta que é a pesquisa de clima 

(BATEMAN; SNELL, 1998). 

Entende-se, pois, que o clima organizacional é resultado, acima de tudo, de 

fatores internos, das decisões adotadas pelos líderes e gestores e, também, da 

maneira como as pessoas são administradas por seus chefes, segundo Oliveira 

(2002). 

 O clima atinge o colaborador de modo direto, no que diz respeito à percepção 

que ele absorve da empresa, induzindo-o a certos comportamentos (LIMONGI-

FRANÇA, 2005). 

Também não se pode esquecer que, uma vez que a organização se configura 

como um verdadeiro universo, de interesses diversos, consequência de posturas 

pessoais e profissionais que se diferenciam, de um modo de vida diversificado, de 

uma maneira diferente de encarar o mundo, não haverá uma só empresa em que 

todos os seus membros apresentem ideias e valores uniformes ou convergentes 

(LUZ, 2003). 

Não se faz coerente crer que todos os colaboradores, dentro da organização, 

diante de suas políticas, regras e costumes, tenham interpretações e reações iguais, 

ou valores semelhantes, nem a mesma intensidade de aceitação ou rejeição a respeito 

de certos aspectos ou acontecimentos da vida profissional e pessoal (FREITAS, 

1997). 
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Um mesmo panorama existente na organização, em determinado instante, 

será notado de maneira diferente por cada grupo de colaboradores (TAVARES, 

2005). 

Alguns deles, segundo Griffin (2007), terão uma percepção positiva, 

considerando o contexto como uma situação agradável ou motivadora, porque de 

certo modo ela atende às suas aspirações e desejos.  

Outros, enquanto isso, adotarão uma postura negativa porque, de modo 

contrário, a situação momentânea não atende à sua motivação. 

É possível, então, afirmar que, além da empresa não ter a possibilidade de 

criar o seu clima, há, dentro de teremos, dentro de uma mesma organização, diversos 

climas organizacionais em um mesmo instante, ocasionados pelos mesmos 

acontecimentos, mas com efeitos diferentes nos diferentes públicos internos, de 

modo a ocasionar percepções positivas para uns e negativas para outros (LIMONGI-

FRANÇA, 2005). 

Portanto, não se torna viável discursar acerca da existência de somente um 

clima organizacional, que seja uniforme. Ele sofrerá variações segundo  o panorama 

psicológico e o estágio motivacional em que cada colaborador está no momento, 

além da maneira como ele interpreta o contexto empresarial, por meio dos dados 

recebidos ou notados em meio ao ambiente interno (LUZ, 2003). 

Os conflitos em empresas familiares como o de desempenhar comandos aos 

parentes pode tornar mais complexo o relacionamento entre os familiares, os papéis 

na família e na empresa podem tornar-se confusos, ou pressões da empresa podem 

sobrecarregar e aniquilar relacionamentos familiares. Assim, é importante fazer uma 

pesquisa do clima organizacional para a melhora da eficiência administrativa e de 

motivação dos funcionários. 

Conforme se pode avaliar no material teórico estudado, seguem as vantagens 

e desvantagens de se fazer uma pesquisa de clima organizacional (FREITAS, 1997):  
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VANTAGENS: 

 Melhor aproveitamento do potencial humano dentro da organização.  

 Identificação do clima, do ambiente e das condições que permeiam a 

relação entre o colaborador e a empresa. 

 A pesquisa de clima é utilizada como base para formular estratégias 

de mudanças e reformular as estruturas organizacionais.  

 Utilização da metodologia como algo objetivo e seguro, isento de 

comprometimento com o panorama atual, buscando dados reais. 

 Foco na melhoria da qualidade, no aumento da produtividade e em 

avaliar políticas internas. 

 

DESVANTAGENS: 

 Ampliação da dificuldade em detectar o problema, por serem poucos 

funcionários e, geralmente, separados em diversas áreas. Nesse 

sentido, cada colaborador apresenta uma visão possivelmente muito 

diferente da empresa. 

 A pesquisa de clima tem barreiras em ser feita, devido aos turnos de 

horários diferentes em que os membros são alocados.  

 O grupo ou a área nem sempre se encontram, deixando de haver união 

ou motivação por parte de um membro a outro, e impedindo que seja 

detectado um conflito que possa afetar a empresa de forma geral.  

É visível, pois, segundo Griffin (2007), que há uma forte interligação entre 

as ideias relacionadas a clima e cultura organizacional.  

Por esse motivo, é recomendado descobrir, também, os elementos da cultura 

que são mais essenciais dentro da empresa, antes de partir rumo a uma pesquisa de 

clima (TAVARES, 2005). 

Para Luz (2003, p. 63): 
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O clima retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no 

trabalho. Observa-se que este clima influencia profundamente a 

produtividade do indivíduo e, consequentemente. da empresa. Assim 

sendo, o mesmo deve ser favorável e proporcionar motivação e interesse 

nos colaboradores, além de uma boa relação entre os funcionários e a 

empresa.  

O clima pode se configurar tanto como um indicador dos aspectos mais 

evidentes da organização, como também das necessidades de melhoria e mudança. 

Essa espécie de percepção e análise demonstra as causas eventuais de problemas 

que a empresa possa estar enfrentando, de modo ampliar o nível de compreensão 

acerca deles (FREITAS, 1997). 

Conhecer os níveis de satisfação dos funcionários é uma atitude fundamental 

da função dos gestores de atualmente nas empresas. Portanto, o gerenciamento do 

clima da empresa tem, originalmente, a função de acompanhar as percepções dos 

colaboradores, para avaliar e alinhar suas expectativas às possibilidades existentes 

na corporação (LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

A partir desse ponto, será viável desencadear ações pontuais de modo a 

aprimorar as tarefas na empresa de maneira geral, otimizando o clima entre todos 

(BATEMAN; SNELL, 1998). 

 

2.2 MODELOS TEÓRICOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Segundo Griffin (2007), cada uma das pesquisas de clima organizacional não 

seguem apenas um padrão único de aplicação e utilização. Existem diversos 

modelos que podem se desenvolver, seja em grandes empresas privadas ou em 

órgãos públicos. 

Para Oliveira (2002), nas pesquisas referentes à pesquisa de clima 

organizacional destacam-se os trabalhos de certos autores que desenvolveram 

métodos aplicados aos mais diversos tipos de organizações. Nos itens a seguir, serão 

apresentados alguns modelos nesse sentido.  
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2.2.1 Modelo de Litwin e Stringer (1968) 

O modelo de Litwin e Stringer (1968) faz uso de um questionário baseado em 

nove fatores ou, como são chamados, indicadores(apud GRIFFIN, 2007): 

 Estrutura – sentimento dos trabalhadores a respeito das restrições em 

seu trabalho: diversas normas, regulamentos, regras, entre outras 

limitações que enfrentam no desenvolvimento de suas tarefas;  

 Responsabilidade – sensação de autonomia para tomar decisões que se 

relacionam ao trabalho e à independência no que se refere ao 

desempenho das funções; 

 Desafio – sentimento de risco ao tomar decisões e na performance de 

suas tarefas; 

 Recompensa – percepção de recompensa por tarefas bem feitas, com 

ênfase em um incentivo positivo e não apenas em punição, 

promovendo a justiça das políticas de promoção e remuneração; 

 Relacionamento – sentimento de boas relações interpessoais de modo 

geral e de apoio mútuo prevalecendo na empresa;  

 Cooperação – percepção de espírito de apoio e múltiplas ajudas vindas 

de todos os níveis hierárquicos, de cima ou de baixo;  

 Conflito – sensação de que os gestores não temem opiniões 

discrepantes e o estilo de mediação usado para solucionar problemas;  

 Identidade – sensação de pertença à empresa, como aspecto 

fundamental no interior do grupo de trabalho, conciliando objetivos 

pessoais aos organizacionais; 

 Padrões – é o nível em que a organização enfatiza regras e processos.  

 

2.2.2 Modelo de Kolb et al. (1971) 

O modelo de Kolb et al. faz uso de uma escala de sete fatores ou indicadores 

para mensurar o clima organizacional. Além da responsabilidade, dos padrões e das 
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recompensas, já analisados no modelo anterior de Litwin e Stringer, existem 

também os seguintes (apud GRIFFIN, 2007): 

 Conformismo – sensação de que há diversas limitações impostas em 

âmbito externo na empresa, o que faz com que os colaboradores sintam 

que existem regras, procedimentos, normas e práticas às quais 

necessitam se adaptar, em vez de estarem aptos a realizar as tarefas 

como gostariam; 

 Clareza organizacional – percepção de que as estruturas empresariais 

se organizam bem e as metas são claramente definidas, em vez de 

serem desordenadas, confusas ou caóticas;  

 Calor e apoio – sensação de que o trabalho em grupo é valorizado na 

empresa, pois os colaboradores podem confiar e ter amizade uns com 

os outros, oferecendo ajuda mútua. 

 Liderança – disponibilidade dos membros da empresa em aceitar a 

liderança e a direção de seus gestores e, no momento em que aparecem 

demandas relacionadas a tal, os colaboradores se sentem livres para 

serem líderes, além de receberem recompensas por uma liderança bem 

sucedida. 

 

2.2.3 Modelo de Sbragia (1983) 

Além de conformidade, estrutura, recompensas, cooperação, padrões, 

conflitos e identidade, conforme já foi analisado anteriormente, há os seguintes 

itens, para Griffin (2007): 

 Estado de tensão: traz a descrição sobre o quanto as ações dos 

indivíduos se dominam pela e racionalidade, antes do que pelas 

emoções; 

 Ênfase na participação: traz a descrição sobre o quanto se consulta e 

envolve os sujeitos nas decisões em termos organizacionais;  

 Proximidade da supervisão: traz a descrição sobre o quanto a gestão 

deixa de praticar um controle acirrado acerca dos colaboradores, bem 



31 

 

 

 

como o quanto cada um é livre para adotar seus próprios  métodos de 

trabalho e iniciativas; 

 Consideração humana: traz a descrição sobre o quanto os colabores 

são tratados como seres humanos propriamente ditos;  

 Autonomia presente: traz a descrição sobre o quanto os membros da 

organização se sentem chefes de si mesmos, sem precisar ter suas 

decisões monitoradas; 

 Prestígio obtido: traz a descrição sobre a percepção dos colaboradores 

acerca de sua imagem no ambiente externo, por pertencerem à 

empresa; 

 Tolerância existente: traz a descrição sobre o nível com que os erros 

dos colaboradores são vistos de modo suportável e construtivo, antes 

do que punitivo; 

 Clareza percebida: traz a descrição sobre o nível de conhecimento dos 

membros sobre temas que lhes dizem respeito, tais como as condições 

de progresso dentro da organização; 

 Justiça predominante: traz a descrição sobre o nível que predomina 

nos critérios de decisão, habilidades e desempenhos;  

 Condições de progresso: traz a descrição sobre a ênfase com que a 

empresa oferece a seus membros chances de desenvolvimento e 

evolução  profissional; 

 Apoio logístico proporcionado: traz a descrição sobre o quanto a 

organização oferece condições e ferramentas necessárias para uma boa 

performance; 

 Reconhecimento proporcionado:  traz a descrição sobre o quanto a 

empresa valoriza um desempenho acima do padrão por parte de seus 

colaboradores, reconhecendo esforços individuais; 

 Forma de controle: traz a descrição sobre o quanto a organização usa 

custos, produtividade e outras informações de controle para auto -

orientação e solução de conflitos.  
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2.2.4 Modelo de Kozlowski (1989) 

Segundo Oliveira (2002), o modelo foi criado por Steve Kozlowski e Mary 

Doherty, a partir de estudos da Psicologia Aplicada, mais especificamente para 

avaliar a relação existente entre o clima organizacional e a liderança.  

 

2.2.5 Modelo de Coda (1997) 

De acordo com as teorias do Professor Roberto Coda, sob a ótica dos 

colaboradores, as empresas brasileiras não têm conseguido praticar uma filosofia de 

gestão que se adéque ao seu próprio modo de funcionamento.  

Além disso, as críticas à função do gestor são imensas, configurando uma 

crise de liderança e de projeto organizacional.  

Coda (1987) procurou, nesse contexto, salientar variáveis de clima 

organizacional que fizessem mais sentido para cada empresa.  

Os indicadores de cada variável passaram necessariamente por um 

mecanismo de adaptação ao perfil das organizações em que o levantamento seria 

conduzido. 

Os dez principais fatores obtidos a partir dos indicadores utilizados foram 

(GRIFFIN, 2007):  

 1 - Liderança.  

 2 - Compensação 

 3 - Maturidade empresarial: 

 4 - Colaboração entre áreas funcionais 

 5 - Valorização profissional 

 6 - Identificação com a empresa  

 7 - Processo de comunicação 

 8 - Sentido do trabalho 

 9 - Política global de recursos humanos  

 10 - Acesso 
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2.2.6 Modelo de Levering 

 Segundo Tavares (2005), os departamentos de Recursos Humanos 

encabeçaram esses esforços, e o respaldo a tais práticas vem de estudos estatísticos 

que comprovam que as empresas que investem no seu clima organizacional relatam 

melhorias nos indicadores financeiros de performance. 

Para Griffin (2007), as áreas de gestão de pessoas se veem pressionadas a 

contribuir de maneira mais efetiva com o negócio e não mais se limitam apenas à 

função de atrair talentos na composição de seus quadros.   

Segundo Oliveira (2002), devem se preocupar, também, com a melhor 

adequação dos colaboradores aos desafios impostos pela realidade competitiva do 

negócio. 

 

2.2.7 Modelo de Salgado Neto (2001) 

Salgado Neto busca aliar o conceito de liderança ao clima organizacional. 

Pode-se constatar a necessidade de mudança de postura do líder na empresa a partir 

de uma comparação prática, de acordo com Hunter (2006): 

 

Velho Paradigma 

 

Presidente  

------------------------ 

Vice-Presidentes 

------------------------------------- 

Gerentes Intermediários  

------------------------------------------------  

Gestores 

---------------------------------------------------------- 

Empregados (associados) 

---------------------------------------------------------------------  

Cliente 
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Nesse modelo, segundo Griffin (2007), os empregados são as pessoas mais 

próximas do cliente. Quer dizer, o presidente pode até conhecer os clientes 

pessoalmente, mas o mais importante é o produto que é vendido, o que está na 

"caixa" quando o cliente abre. 

A última pessoa que tocou na caixa foi o trabalhador (empregado). Isso os 

faz mais próximos dos clientes. Dessa maneira, os executivos se sentem muito 

sozinhos no topo, mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está 

tratando de executar o seu trabalho. (HUNTER, 2006)  

 Nesse tipo de organização, todos estão olhando para cima, para o 

chefe, e se mantêm longe do cliente.  

 

Novo Paradigma 

 

Cliente 

------------------------------------------------------------------  

Empregados (associados) 

-------------------------------------------------------- 

Gestores 

-----------------------------------------------  

Gerentes Intermediários 

-------------------------------------- 

Vice-Presidentes 

------------------------- 

Presidente 

 

Para Griffin (2007), em um sistema como esse, de acordo com Hunter (2006), 

cujo foco é servir o cliente, haveria uma organização onde os empregados 

estivessem na linha de frente servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras 

necessidades estivessem sendo satisfeitas.  
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Além disso, o gestor da linha de frente começaria a ver os empregados como 

clientes e se dedicaria a identificar e preencher suas necessidades. E assim por 

diante, pirâmide abaixo.  

Para Oliveira (2002), isso é um novo paradigma, reconhecendo que o papel 

do gestor como líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez 

disso, o papel dele é servir. (HUNTER, 2006)  

 

2.2.8 Modelo de Tamayo 

Tamayo (1996 apud TAVARES, 2005) propõe um estudo dos valores 

organizacionais por meio da percepção dos funcionários.  

 De acordo com Tavares (2005), são derivados tipos motivacionais, que 

seriam respostas às demandas básicas da sociedade. As três necessidades 

identificadas por ele são:  

 (1) definição da natureza da relação entre indivíduo e sociedade;  

 (2) garantia dos comportamentos que preservem a fábrica social;  

 (3) estabelecimento da relação entre a humanidade e o mundo físico e social.  

 

As pesquisas têm demonstrado a validade universal desse modelo. Tamayo 

(1996 apud TAVARES, 2005) propõe a transposição dessas demandas para as 

empresas, formando assim uma estrutura dos valores organizacionais.  

A primeira necessidade é a de estabelecer a natureza da relação entre 

indivíduo e grupo que origina a dimensão dos valores 'Conservadorismo X 

Autonomia'. 

No polo da Autonomia, os valores expressam característ icas de inovação e 

criatividade e a visão do empregado como entidade autônoma habilitada para 

perseguir seus próprios interesses. 

De acordo com Griffin (2007), o segundo problema a ser enfrentado diz 

respeito à forma de organização social que leva a dimensão 'Hierarquia X 

Igualitarismo'. A Hierarquia enfatiza a legitimidade de alocação de papéis e 
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recursos. O Igualitarismo, por sua vez, ressalta a transcendência dos interesses 

individuais em favor do bem-estar organizacional.  

Para Tavares (2005), a terceira e última questão imposta refere-se à relação 

entre as empresas (ou organizações) e o ambiente social e natural, sendo que as 

organizações podem optar por um dos polos da dimensão 'Domínio X Harmonia'.  

Segundo Oliveira (2002), aAs organizações dominadoras enfatizam valores 

que promovem o controle e a exploração do meio ambiente físico e social. No polo 

oposto, os valores expressam uma adequação harmoniosa com o ambiente e outras 

organizações.  

 Nesse sentido, Tamayo afirma que os valores existentes nas organizações se 

organizam e estruturam em torno dessas três dimensões bipolares. Outro 

pressuposto do modelo é que existe relação dinâmica entre as dimensões, havendo 

compatibilidade e conflitos entre elas.  

 A figura abaixo faz uma síntese da teoria, apresentando os polos 

motivacionais e representando as compatibilidades e conflitos por meio da 

proximidade e distância entre os polos. O modo como essa relação se dá ainda 

necessita de investigação.  
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Essa teoria, segundo Tavares (2005), permite avançar nos estudos que 

relacionam comportamento organizacional e valores, por permitir maior 

fidedignidade, já que os instrumentos desenvolvidos são mais consistentes.  

Além disso, apresentam uma compreensão global do fenômeno que considera  

os fatores que são compatíveis e conflituosos com o comportamento.  
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3. EMPRESAS FAMILIARES ATUALMENTE E SUAS 

PERSPECTIVAS FUTURAS NO BRASIL. 

 

3.1 GESTÃO DA EMPRESA FAMILIAR 

Na empresa familiar, igualmente às demais organizações, todas as áreas, 

setores, segmentos de serviços devem estar interligados, tendo suas funções e 

tarefas alinhadas aos mesmos propósitos, ou seja, as metas empresariais devem ser 

consideradas por todos os componentes da organização A administração deve ser 

vista como ponto central entre a empresa e a sociedade, considerando interesses 

internos e externos, bem como meios de gestão. Na administração da moderna 

empresa a gestão estratégica tornou-se imperiosa. Isto porque as mudanças em curso 

requerem decisões ágeis e diretas. Nesse caso, a estratégia, dentro de uma visão 

empresarial moderna, pressupõe definição sistemática de objetivos, diretrizes e 

metas de desempenho, integrando as necessidades e decisões setoriais (ARANTES, 

2007). 

Gerir uma empresa, portanto, representa adequar-se tanto às regras e 

diretrizes legais tributárias, previdenciárias, fiscais, trabalhistas etc., como também 

objetivar resultados a partir do reconhecimento de potencialidades e talentos hoje 

identificados em profissionais gabaritados que podem fazer a diferença. Então, este 

processo exige plano padronizado por mecanismos legais como também 

estruturação técnico-científica para gerir pessoas, hoje vistas como capital humano 

revertido em capital intelectual. Tais pressupostos, de fato, compõem a gestão 

empresarial. (ARANTES, 2007). 

Considerando que a essência da administração consiste em conduzir os 

empreendimentos para a obtenção de resultados que atendam às finalidades 

gerenciais, destacam-se, na administração moderna, os instrumentos de gestão, 

compostos por conceitos criados e aprimorados, ao longo da própria história da 

administração. Esses instrumentos são os meios que auxiliam a tarefa empresarial a 

cargo da administração. Na empresa familiar, a ação da administração, auxilia a 

razão de ser da empresa, planejando, organizando, gerenciando, executando e 

controlando as diversas atividades. É imprescindível, no entanto, que esses 
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conceitos e suas técnicas sejam aplicados de forma integrada, compondo o que de 

fato deve ser um modelo eficaz. (GARCIA, 2001).  

Hoje em dia, dada as exigências mercadológicas, existe a importância de 

ações administrativas integradas, ou seja, não adianta lançar mão de métodos e 

técnicas modernos de administração se as propostas e processos não estiverem 

alinhados. O autor considera alguns aspectos fundamentais, sendo eles: a) 

Institucional: englobando missão, visão e valores da empresa; b) Gerencial: modelos 

específicos de orientações; c) Operacional: atividades necessárias; d) 

Disposição/coordenação: planejamento e organização das atividades; e) 

Comunicação e Informação: interação entre empreendedores, colaboradores, 

clientes, fornecedores e entidades representativas da sociedade; f) Comportamental: 

motivação e integração dos esforços dos recursos humanos. A partir desse modelo, 

as organizações vêm buscando a melhoria do desempenho de seus processos e 

produtos, por meio da implementação de sistemas de gestão. A influência da cultura 

da qualidade marcou decisivamente essas práticas, favorecendo a criação de 

modelos padronizados e voltados totalmente aos resultados que se pretende 

alcançar, não podendo a empresa familiar prescindir de tais princípios. (GARCIA, 

2001). 

 

3.1.1 Avaliação e planos estratégicos 

As empresas familiares hoje em dia, buscam posicionamento estratégico e 

recorrem a ferramentas e instrumentos de gestão amplamente empregados por todas 

as organizações atentas aos movimentos de mercado e a competição acirrada 

permanente. Portanto, o processo administrativo baseado em sustentação 

metodológica visa estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, 

objetivando otimizar o grau de interação com o ambiente e atuar de forma inovadora 

e diferenciada. Existem aspectos importantes a serem considerados para este tipo de 

planejamento: 

O que a empresa pode fazer em termos de ambiente externo; o que a empresa é capaz de 

fazer em termos de capacidades e competências; o que a alta administração da empresa quer fazer, 

consideradas as expectativas pessoais e grupais; o que a empresa deve fazer, consideradas as 

restrições sociais e éticas (OLIVEIRA, 2001, p. 39).  
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A construção de um planejamento é dividida em quatro etapas básicas: 

identificação da visão organizacional; análise do ambiente externo; análise do 

ambiente interno e análise da concorrência. Assim, cabe reconhecer que o 

Planejamento Estratégico tem como princípio a exploração e organização de fatores 

e condições que conduzam ao alcance de metas. Dessa maneira, esforços são 

concentrados na mesma direção, em busca dos resultados previamente programados. 

A partir daí, observam-se medidas consideradas na gestão adequada e voltada às 

metas pretendidas, o que não pode ser diferente nos contextos de empresas 

familiares. A gestão da empresa familiar deve estar pautada em planejamentos 

formais e estruturados para a conquista de seus propósitos (CASILAS, 2007). 

 

3.1.2 Excelência no Atendimento  

O melhor investimento das empresas consiste em prestar serviços com 

excelência, o que significa estreitar os elos de ligação com o consumidor. Não basta 

uma organização prestar serviço de boa qualidade para assegurar garantia de 

relações sempre harmônicas com os clientes. Entretanto, fica difícil supor que, sem 

excelência no atendimento, os relacionamentos permaneçam por muito tempo. 

(COBRA, 2003). 

A excelência no atendimento parte da identificação clara dos desejos e 

necessidades dos clientes. A partir daí, os planos de atendimento devem ser 

desenhados contemplando-se os resultados apurados: 

O atendimento a clientes envolve todas as atividades de empresa e seus 

funcionários para satisfazê-los. Isso significa mais que atender 

reclamações, providenciar reembolsos ou trocas nas devoluções ou sorrir 

para os clientes. O atendimento a clientes também significa sair em sua 

busca, fazendo todo o possível para satisfazê-los e tomando decisões que 

os beneficiem, mesmo à custa de sua empresa (SOARES, 2009, p. 1). 

Assim sendo, diversos são os fatores a serem considerados quando da 

definição de excelência no atendimento. Como já dito, partindo-se da apuração do 

que o cliente deseja, a oferta de produtos e/ou serviços pertinentes e alinhados a 

esse desejo já inicia um processo de atendimento excelente. A seguir, o 

relacionamento a ser estabelecido com o cliente deve oferecer transparência e 

segurança para as operações. É preciso ainda superar as expectativas do  cliente. 
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É possível resumir itens que contribuem para o estabelecimento desse caráter 

de excelência na prestação dos serviços: identificação dos anseios da clientela; 

realização de pesquisas de satisfação de clientes; adequação de serviços ao perfil 

apresentado pelo mercado; adoção de postura de consultoria (colaborando com o 

cliente na sua decisão); introdução de serviço de pós-venda estruturado para suporte 

e atendimento ao que o cliente desejar; atenção imediata às solicitações do cliente; 

posicionamento acerca de reclamações, com a adoção de medidas corretivas o mais 

rápido possível; avaliação permanente dos resultados; comparação dos resultados 

com os dados ofertados pela pesquisa de satisfação com o cliente; manutenção de 

um relacionamento próximo e atencioso para com o cliente; prestação efetiva de 

serviços com qualidade e eficiência (SOARES, 2009).  

 

3.1.3 Ações de marketing  

A escolha de produtos e mercados, buscando aprofundar o conhecimento do 

consumidor/paciente, com suas necessidades e desejos, destacando-se o processo de 

comunicação com o cliente é algo necessário para as empresas atuais. Este tipo de 

comunicação necessita de bases de dados que levem conta informações referentes 

aos pacientes tendo em vista escolhas e preferências. A primeira abo rdagem da 

clientela começa com a comunicação “de um para um”, e com o marketing de massa. 

Mas, esse tipo de relacionamento deteriorou-se em vários campos, sobretudo na área 

do comércio varejista. Hoje não existe mais lugar para um marketing massivo. É 

preciso abrir espaço para uma estratégia de relacionamento, que tem como base 

essencial a informação. A tecnologia da informação passa a ser vista como uma 

arma para obtenção de clientes, por permitir que se trate das necessidades e dos 

desejos de forma personalizada (BORBA, 2004). A utilização técnico-científica do 

marketing constitui-se na mais eficaz arma para garantir a competitividade e o êxito, 

habilitando a instituição de saúde a adaptar-se às novas exigências de um ambiente, 

que passa pelas mais profundas modificações, sociais, econômicas, políticas, 

culturais. 
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3.1.4 Foco no Cliente e no Mercado 

O perfil do cliente, atualmente, é mais sofisticado. Esse consumidor é mais 

bem consciente e conhecedor dos serviços que deseja. Também, na maioria dos 

casos, dispõe de menos tempo e quer conveniência. Trata-se, na verdade, de uma 

evolução do mercado. Ocorre que a concorrência é grande. Muitos são os serviços 

prestados com grandes e importantes diferenciais, que vão desde preços até a oferta 

de serviços adicionais. (GARCIA, 2005). 

Qualquer organização que deseja contar com oportunidades continuadas de 

negócio com o mesmo cliente no futuro deve desenvolver uma gama de bons 

serviços a serem prestados ao cliente antes, durante e após a venda. Deve procurar 

a maximização da satisfação dos clientes atuais. A criação de vínculos mútuos entre 

vendedor e comprador consolida a eficácia da venda. O relacionamento é a palavra 

mágica desse cenário, sendo, portanto, uma diferenciação estratégica também em 

termos de marketing de saúde (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Para o marketing de relacionamento nos serviços é imprescindível que se 

mantenha o foco tanto nos funcionários quanto colaboradores. É necessário que o 

corpo funcional atuante seja bem preparado e esteja motivado à consecução de seus 

objetivos. Observa-se, portanto, que toda estratégia a ser estudada e implantada para 

incremento do programa de marketing deve levar em conta fundamentalmente à 

importância em atender de verdade à necessidade do cliente. (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003). 

 

3.2 EMPRESAS FAMILIARES ATUALMENTE E PERSPECTIVAS 

FUTURAS 

 Segundo pesquisa feita pela PWC (2015), a maioria das empresas 

familiares no Brasil (79%) cresceram nos últimos 12 meses e 66% esperam crescer 

de forma consistente nos próximos cinco anos. 
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Figura 1 - Crescimento das empresas familiares  

Fonte: PWC (2015). 

 

Como se vê na figura acima, 10% das empresas familiares no Brasil 

pretendem crescer agressivamente nos próximos cinco anos, mas 57% temem a 

pressão dos preços. 

Na figura a seguir é mostrado os objetivos pessoais e dos negócios nos 

próximos cinco anos: 
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Figura 2 - Importância relativa dos objetivos pessoais e de negócios nos próximos cinco anos.  

Fonte: PWC (2015). 

 

Segundo a pesquisa feita pela PWC (2015), as pressões econômicas tem feito 

com que muitas empresas familiares repensem suas estratégias e tomem decisões 

difíceis, o que acaba acentuando a tensão que existe entre as preocupações 

familiares e os objetivos do negócio do outro. 

Na figura acima é possível perceber que, quanto ao crescimento e sucesso, a 

importância maior é assegurar o futuro da empresa a longo prazo; quanto às pessoas, 
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a maior importância é atrair habilidades de alta qualidade; quanto a diversif icação 

e expansão, a maior importância é diversificar em novos produtos/setores; 

contribuir para a comunidade/legado positivo e buscar novos mercados no país de 

origem. Quanto a família e comunidade a maior importância foi dada para criar 

emprego para outros membros da família. 

Na figura a seguir é possível verificar os principais desafios em um horizonte 

de cinco anos: 
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Figura 3 - Principais desafios em um horizonte de cinco anos  

Fonte: PWC (2015). 
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A pesquisa feita pela PWC (2015) mostra que as empresas familiares foram 

se tornando pragmáticas pois querem permanecer no negócio e aumentar a 

lucratividade. As questões que colaboram para isso são o emocional da família e da 

comunidade.  

Na figura ao lado fica claro que no Brasil as empresas familiares tem a 

necessidade de inovar continuamente, precisa conter seus custos, tem necessidade 

de profissionalização, de planejamento de sucessão e existem conflitos entre 

membros da família. No ambiente externo, tem uma boa situação econômica geral, 

um nível de concorrência grande. Isso em comparação ao nível global e Brics.  

Segundo a PWC (2015), 38% das empresas familiares brasileiras já exportam. 

A pesquisa informa que a média global de empresas familiares que exportam é de 

68%, portanto, o nível brasileiro ainda é considerado baixo.  

 

Figura 4 - Empresas familiares que exportam  

Fonte: PWC (2015). 
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Como se percebe, 55% das empresas familiares brasileiras pretendem 

exportar nos próximos cinco anos. 

Na figura a seguir é apresentada a percentagem de empresas familiares que 

enxergam a necessidade de profissionalização do negócio.  

 

 

Figura 5 - necessidade de profissionalizar o negócio  

Fonte: Fonte: PWC (2015). 

 

Segundo a pesquisa da PWC (2015, p. 13), "as empresas mais jovens e 

ambiciosas é que citam a profissionalização do negócio como um de seus objetivos 

e estão mais cientes dos riscos e das oportunidades relacionadas à adoção da 

tecnologia digital". 

Na figura a seguir são apresentadas as principais diferenças entre os líderes 

que fazem parte da família e os outros:  
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Figura 6 - Principais diferenças entre os líderes que fazem parte da família e os outros  

Fonte: Fonte: PWC (2015). 

 

Analisando a figura acima é possível notar que a diferença entre os dois tipos 

de líderes é muito grande. Os líderes membros da família são mais humanos em 

relação aos empregados, gostam do que fazem e do trabalho, contribuem para a 
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comunidade, querem assegurar que o negócio fique na família e criar emprego para 

outros membros da família. Já o líder que não é membro da família, apesar de não 

gostar do trabalho e não ser muito interessado, consegue melhorar a lucratividade 

da empresa, fazendo-a crescer mais rapidamente. Além disso, conduz o negócio de 

forma mais profissional e é mais inovador. Diversifica novos produtos, setores ou 

canais, busca diferentes mercados de exportação e mercados no país de origem.  

A figura a seguir mostra procedimentos adotados para lidar com conflitos 

familiares: 

 

Figura 7 - Procedimentos adotados para lidar com conflitos familiares  

Fonte: PWC (2015). 
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Analisando a figura acima é possível notar que as empresas familiares 

brasileiras adotam os seguintes procedimentos: 61% fazem acordo de acionistas; 

53% fazem provisão para entrada e saída; 52% fazem planos para casos de morte ou 

incapacidade; 50% medem e avaliam o desempenho; 43% utilizam conselho de 

família; 37% utilizam mecanismos para resolução de conflito; 37% fazem 

constituição da família; 35% utilizam mediador externo e 17% utilizam outros 

mecanismos. 

A seguir são apresentados dados sobre planos de sucessão das empresas 

familiares brasileiras: 

 

 

Figura 8 - Planos de sucessão para cargos-chave do alto escalão  

Fonte: PWC (2015). 

 

Como se pode observar, 65% das empresas familiares brasileira não tem 

planos de sucessão para cargos-chave do alto escalão. 

Segundo a pesquisa feita pela PWC (2015, p. 19):  
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...41% dos participantes globais que estão na liderança atualmente 

afirmaram que a passagem de comando será difícil, mas esse percentual 

saltou para 64% entre aqueles que serão seus sucessores. Esse é outro 

exemplo do problema de comunicação que pode atormentar a empresa 

familiar - ...70% das transferências de riqueza entre gerações falham, e 

muitas dessas falhas se devem a uma falta de abertura e transparência. 

 

Na figura a seguir serão mostrados planos futuros dos proprietários de empresas 

familiares: 

 

Figura 9 - Planos futuros dos proprietários de empresas familiares  

Fonte: PWC (2015). 

 

Nota-se que 52% dos proprietários pretendem passar a propriedade para a 

próxima geração, mas trazer administração profissional.  

Segundo a pesquisa feita pela PWC (2015, p. 21): 

Alguns CEOs de empresas familiares tem visão de futuro e estão abertos 

em relação ao envolvimento da próxima geração, porque veem a empresa 

familiar como meritocrática, não hereditária. Eles ficariam felizes em ver 

a nova geração assumir o comando, mas aceitam que a gestão possa pular 

uma ou até duas gerações, e que a empresa talvez nunca volte para a gestão 

familiar. 
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Nas empresas familiares, a cultura de administrar pessoas também está 

mudando (GARCIA, 2005). Há o reconhecimento do talento e potencial em prol de 

resultados e posições diferenciadas. As práticas e funções de administração de 

pessoas frente às realidades globalizadas e competitivas do mundo dos negócios 

receberam cargas tecnológicas avançadas. Nesse caso, o reconhecimento do homem 

como potencial tem sido o caminho trilhado por organizações competitivas. A 

administração moderna, visando ações ágeis e concisas, reconhece capacidades 

individuais como talentos e potenciais humanos essenciais ao crescimento 

empresarial. Assim, os processos de administração de pessoas permitem o 

acompanhamento mais adequado das ações, bem como oferecem melhores 

resultados (CHIAVENATO, 2002). 

A ideia básica é a de focar a contribuição efetiva da pessoa e, 

consequentemente, produtividade e resultados. Este padrão atende a uma lacuna da 

tecnologia operacional, no sentido de que competências englobam conhecimentos e 

habilidades na busca de resultados. A partir deste princípio, os subsistemas de 

recursos humanos devem estar atrelados aos princípios da gestão por, incluindo-se, 

principalmente, mecanismos de feedback, como reuniões periódicas, coaching, 

mentoring entre outros. A gestão da competência tem trazido enorme contribuição 

no campo do desenvolvimento de pessoal (CHIAVENATO, 2002). 

 

3.3 GESTÃO FINANCEIRA NA EMPRESA FAMILIAR 

A gestão financeira congrega funções e valores diversos em prol de 

resultados efetivo, concretos e palpáveis. Para tanto, as empresas familiares devem 

contar com ferramental de administração, que preveja planejamento, 

desenvolvimento, controle, ação, e monitoramento. Sua proposta principal deve ser 

a de subsidiar processos de tomada de decisões essências aos negócios da empresa 

(TELO, 2001). 

Assim, em todas as empresas interessadas em se distinguirem no mercado, a 

gestão financeira torna-se arma de poder à competição. No caso da empresa familiar 

ressalta-se que esta gestão tem que estar integrada a todos os processos 

organizacionais, ou seja, todas as ações devem indicar ou resultar em dados para 

alimentação do composto da gestão financeira. Esta premissa pressupõe a gestão 
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integrada de todas as funções e áreas da organização. Este procedimento permite a 

identificação mais próxima possível de previsões de investimentos e resultados, 

facilitando a análise de opções mais vantajosas para negociações variadas, incluindo 

investimentos. Assim, há a otimização de recursos e, possivelmente, a maximização 

de resultados. 

 

3.4 MONITORAMENTO DE RESULTADOS NA EMPRESA FAMILIAR 

Um dos meios mais comuns de se obter medidas no contexto de trabalho é a 

avaliação, tendo-se o cuidado de distinguir medida de avaliação, posto que o 

objetivo usual da medida seja fornecer dados que possam ser usados no processo 

avaliativo. De modo geral, os processos de mensuração são úteis para avaliar um 

contexto específico voltado a resultados esperados. No ambiente de trabalho, o 

principal fator avaliado, em todos os sentidos, é o desempenho, seja da empresa 

como um todo, seja de unidades ou das pessoas. Trata-se de medir desempenho, 

sendo este atrelado a todas as ações praticadas em prol de determinados resultados 

(CARVALHO; NASCIMENTO, 2002). 

Não há uma prática na avaliação em empresas familiares (FLORES, 2001). 

Na verdade, a avaliação sempre existiu, mas com caráter formal e sendo instrumento 

de gerenciamento somente passou a ser empregada nos últimos tempos.  
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CONCLUSÃO 

As empresas, para sobreviverem, devem enfrentar desafios, que pressupõem 

uma capacidade de prever mudanças e administrá-las. Esse princípio privilegia, 

portanto, as condições de adaptabilidade, flexibilidade e sensibilidade junto ao 

mercado. Surge, então, o planejamento estratégico como ferramenta de suma 

importância no contexto de negócios. 

No cenário empresarial atual são diferenciais de mercado questões ligadas à 

rapidez na tomada de decisões, assim como a antecipação das necessidades e desejos 

de cliente. Nesse ponto, o planejamento estratégico serve como instrumento para o 

desenvolvimento das ações necessárias ao atingimento de objetivos e propósitos 

prospectados. 

Nesse âmbito, importa destacar a criatividade e iniciativa como alicerces aos 

padrões empreendedores que por vezes movimenta e incentiva empresas familiares. 

Estas, por vezes, iniciadas com a única ou principal intenção de preservar 

patrimônio dentro de uma mesma família, acabam por progredir e abarcar condições 

de equilíbrio interativo mercadológico. 

Os empreendedores não são apenas aqueles que tem ideias, criam novos 

produtos ou processos. São também aqueles que implementam, lideram equipes e 

vendem suas ideias. É difícil encontrar todas essas características em uma única 

pessoa. Por isso, a identificação do perfil de cada uma é a chave, e o trabalho em 

equipe é fundamental para o sucesso dos empreendedores, o que pode ser atribuído 

aos investidores de uma holding familiar.  

Nesse mesmo sentido, o papel relacionado à iniciativa corresponde a ação 

que dá início ao processo empreendedor, no sentido de identificar a oportunidade. 

Esta pode ser até mesmo através de algum problema interno que deve ser resolvido 

ou uma inovação que pode ser obtida. Muitos podem ser os iniciadores de projetos, 

mas geralmente defendem a ideia profissional empreendedor.  

Talvez um dos maiores mitos a respeito de novas ideias dentro de contextos 

organizacionais é que elas devam ser únicas. O fato de uma ideia ser ou não única 

não importa. O que importa é como as empresas, através de seus empreendedores 
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utilizam uma ideia, inédita ou não, de forma a transformá-la em um produto ou 

serviço, que as faça prosperar. 

Nesse caso, o estudo ora desenvolvido mostrou as possibilidades de 

sustentação e de crescimento de empresas de origem e permanência familiar. A 

necessidade de inovação pode ser traduzida em criar algo diferente. Esta criação 

pode ser tanto incremental como radical. Para que as ideias floresçam na  

organização e transforme-se em oportunidades, deve-se criar um ambiente propício 

ao surgimento de novas ideias. Isso ocorre em organizações que priorizem o 

empreendedorismo, sendo esta premissa constatada em empresas familiares e 

confirmada pelo estudo de caso apresentado. 

Para que as ideias floresçam na organização e transforme-se em 

oportunidades, deve-se criar um ambiente propício, com a priorização do 

empreendedorismo e do clima organizacional.  

Os parceiros, em caso de haver parcerias em empresas famil iares, devem 

compartilhar das informações necessárias; integração, ou seja, todos têm que atuar 

como instrutores e aprendizes, desenvolvendo não apenas formas compartilhadas de 

operação, mas também amplas ligações entre muitas pessoas e em muitos níveis.  

Outros elementos também são importantes para o pleno desenvolvimento de 

parcerias eficazes, como o desenvolvimento de habilidades sociais e interpessoais, 

um sistema de comunicação / informação eficiente, entre outros.  

 Estabelecer um clima de integração e cooperação não é nada fácil! 

Essa é mais uma importante tarefa atribuída à área de gestão de pessoas.  

 Pessoas que sempre trabalharam de uma forma única, ao longo de sua 

vida profissional, quando se depara com algo diferente vão optar num primeiro 

instante para o conservantismo, para a tradição que já estão inseridas.  

É necessário, portanto, fazer uma pesquisa de clima organizacional, a fim de 

identificar os pontos vulneráveis, frágeis, onde se possa melhorar, para que o clima 

seja bom e que possa haver uma melhor gestão, além de motivação dos funcionários 

e parceiros. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos um assunto em particular tem adquirido notoriedade entre agentes 

envolvidos com o mercado de capitais brasileiro, conhecida como Governança Corporativa 

(GC). Introduzida nos debates acerca do tema do desenvolvimento do mercado de capitais 

nacional, com destaque para o mercado acionário e seu papel no crescimento econômico. 

As transformações no cenário econômico mundial e brasileiro tiveram impactos 

significativos no mercado de capitais nacional. Dentre as principais mudanças inerentes ao 

sistema econômico mundial, destaca-se a chamada “globalização financeira”, aliada ao 

desenvolvimento dos sistemas de computadores e da tecnologia de comunicação, acelerando 

a união das operações nos diversos mercados de capitais do planeta e a redução das 

diferenças de natureza legal e institucional das diversas economias. 

Com o objetivo de descrever o conceito e evolução da chamada Governança 

Corporativa, partindo do conflito entre administradores e acionistas e, mostrar a contribuição 

do desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros, dando destaque no setor público. 

A presente pesquisa classifica-se como descritiva, de cunho essencialmente 

bibliográfico, pois objetiva analisar os principais impactos da adoção das boas práticas de 

Governança Corporativa aplicadas no setor público. 

A monografia é composta por cinco capítulos, com a inclusão desta introdução e 

conclusão. A divisão por capítulos visa uma melhor organização dos objetivos propostos. 

Dessa forma, o capítulo 1 abordará o conceito e definições da governança 

corporativa, seus pilares, os modelos de governança corporativa e a teoria a agência. No 

capítulo 2, iniciará sobre o GC em território nacional, o conceito e o papel do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), as recomendações da Comissão de Valores 

Mobiliários, o novo mercado da Bovespa e os níveis de governança, a lei das SAs, o 

funcionamento da Lei de Sarbanes-Oxley e os princípios da OCDE. Já no terceiro e último 

capítulo, apresentará a GC no setor público, detalhando o seu papel, os possíveis conflitos 

de agência neste setor e o roteiro para viabilizar uma boa governança corporativa no setor 

público.  
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1. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

1.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

A evolução constante das sociedades capitalistas traz uma nova relação entre as 

empresas e a sociedade e, em muitos casos, essa evolução culmina na segregação entre os 

proprietários das companhias e seus administradores. Essa desigualdade de poder entre 

controle e gestão pode provocar conflitos de interesses entre acionistas, investidores e 

demais interessados na empresa. Nesse contexto permeado por iminentes conflitos de 

interesses, surge a governança corporativa como um processo que pode reduzir a distância 

existente entre proprietários e administradores da empresa e a sociedade de maneira geral. 

Sob essa perspectiva, os gestores contratados – ou em alguns casos sócios que 

exercem cargos de diretoria – para defenderem os interesses das empresas, acabam em 

muitos casos agindo de forma contrária, tomando decisões que visam atender os próprios 

interesses. Contudo, o problema relacionado à conduta dos gestores não é a única questão 

que envolve os estudos sobre governança corporativa. As bases para o entendimento dos 

problemas de governança vão desde os problemas com gestores, passando pelos mecanismos 

de divulgação de informações até as ações que visam atender os interesses dos pequenos 

acionistas. 

Esses elementos são o ponto de partida para se considerar e descobrir a melhor 

estrutura de governança corporativa para as empresas. 

Os conceitos e modelos de governança corporativa vêm ao longo da última década 

sendo empregados na criação de mecanismos que possam superar esses inúmeros conflitos. 

Tais conceitos e modelos são regidos fundamentalmente por uma série de princípios 

determinantes da boa gestão, especialmente aqueles relativos à transparência, equidade, 

prestação de contas e, sobretudo, ética na condução dos negócios empresariais. Com relação 

ao conceito e princípios da governança corporativa o IBGC destaca que: 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são 

dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 

entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 

controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem 

princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 

finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu 

acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade (IBGC, 2009, p.19). 
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Para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) governança 

corporativa é: 

[...] o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho 

de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A 

análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de 

capitais envolve, principalmente: transparência, equidade de tratamento 

dos acionistas e prestação de contas (CVM, 2002a, p.2). 

Ao definir a governança corporativa, Shleifer e Vishny (1997, p.737), argumentam 

que a GC deve ser utilizada como um conjunto de mecanismos, por intermédio do qual o 

fornecedor de recursos, que é o investidor, possa garantir a obtenção do retorno sobre seu 

investimento de forma igualitária. 

Essa interação entre investimento e retorno igualitário entre os acionistas, decorre 

pelo conceito da gestão ajustada em critérios, cujo o foco é a separação entre propriedade e 

controle, de modo que todos os sócios tenham direitos iguais e que os majoritários não 

utilizem o controle para adquirir vantagens para si próprio. Nesse sentido, Siffert Filho 

(1998, p.125) argumenta que as questões de GC ganham maior relevância a partir do 

surgimento de organizações, nas quais há separação entre controle e gestão. 

A separação de propriedade e controle entre acionistas e gestores, por meio da oferta 

pública de ações, fez com que surgisse a necessidade de criação de mecanismos que 

alinhassem gestores e acionistas, a fim de atender os interesses dos acionistas por parte dos 

controladores. A GC insere-se nessa temática, podendo ser definida como um conjunto de 

mecanismos internos e externos que visam a harmonização da relação entre gestores e 

acionistas (SILVEIRA, 2002, p.2). 

As discussões sobre o tema envolvem, sobretudo, a necessidade de criação de 

mecanismos que assegurem os direitos dos acionistas em relação às decisões corporativas. 

Escândalos recentes, como das empresas Enron, WordCom, Parmalat e Petrobrás, 

envolvendo a manipulação das demonstrações financeiras, propagaram no ambiente de 

mercado de capitais uma crise de credibilidade. Essas organizações consideradas sólidas, 

causaram um enorme pânico entre investidores do mundo inteiro, após a descoberta de 

alterações e evasão de informações que maquiavam suas reais condições financeiras. 

A proteção aos investidores passa a ser crucial, porque em muitos países a 

expropriação de recursos pelos acionistas controladores é ampla. As empresas utilizam como 

fonte de financiamento os recursos de investidores, que por sua vez enfrentam o risco de não 
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obter retorno sobre seus investimentos, às vezes pela depreciação do valor das ações, mas 

em alguns casos porque ocorre por parte dos controladores a expropriação. Mediante esses 

fatores, a GC é considerada como um conjunto de mecanismos através dos quais os pequenos 

investidores podem se proteger (LA PORTA et al., 2000, p.4). 

As divergências nas relações, especialmente na transparência em relação às 

informações, têm sido colocadas como um importante aspecto nos processos de gestão e que 

sustentam a evolução dessa governança. A falta de transparência de muitas empresas e, até 

mesmo, sua conduta nem sempre correta com os acionistas minoritários, são constantemente 

apontadas como origem para o mau funcionamento do mercado acionário, acarretando 

graves consequências para a eficiência da economia como um todo. 

No contexto econômico e empresarial, a GC surge para tentar superar o conflito de 

agência, presente a partir do fenômeno da separação entre a propriedade e a gestão 

empresarial, pois o interesse daquele que administra a propriedade, nem sempre está 

alinhado com o interesse de seu titular. Sob a perspectiva da teoria da agência, a maior 

preocupação é criar mecanismos eficientes, por meio de sistemas de monitoramento e 

incentivos, que garantam que o comportamento dos executivos esteja alinhado com o 

interesse dos acionistas (IBGC, 2009). 

A base do ativismo que levou o desenvolvimento das práticas de GC é o foco no 

monitoramento das organizações, mediante de mecanismos normativos que definem 

condutas internas e externas. Suas premissas baseiam-se em mecanismos de solução para o 

conflito de agência, decorrente da necessidade de simetria informacional e solução de 

conflitos de interesses entre as partes envolvidas. 

Nesse sentido, a principal discussão sobre a GC envolve a criação de mecanismos 

que assegurem as decisões tomadas pelos controladores das organizações, atendendo de fato, 

o interesse dos investidores. Tal hipótese, hoje é um dos temas mais abordados e discutidos 

nas pesquisas acerca dos mecanismos de governança corporativa, já que a falta de 

informações sobre os direitos promovidos por esses mecanismos não é amplamente 

divulgada e, portanto, pouco conhecido pelos pequenos acionistas. Por esse ângulo, defende-

se que a simetria informacional é um dos pontos de partida para a garantia de que todas as 

partes obtenham informações fundamentais sobre as empresas. Contudo, é encontrado 

barreiras de acordo com o modelo de GC implantado. Isso porque os modelos de estrutura 

de propriedade pulverizada, como mencionado na seção anterior, ou seja, com participação 
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ativa de grandes acionistas e fraca participação dos minoritários, pode proporcionar uma 

gestão e disseminação da informação que contempla as partes de forma desigual. 

Desse modo, o principal impasse entre acionistas controladores e acionistas 

minoritários, ainda ocorre nas empresas, cujo controle é concentrado, diminuindo a 

participação dos minoritários, aumentando a assimetria informacional, em relação ao 

controle pulverizado, já que na sua maioria a parte controladora é privilegiada. Em pesquisa 

realizada em 49 países, La Porta et al. (apud LEAL; VALADARES, 2002, p.4) apontam a 

existência de forte correlação negativa entre a qualidade da proteção legal aos investidores 

e a estrutura de propriedade. Nesse âmbito, a governança das empresas é afetada pela sua 

estrutura de propriedade. 

Todos os conceitos e definições acerca dos modelos de governança corporativa 

apresentam o que deve ser feito pelas empresas, porém, ainda que exista uma crescente 

preocupação por partes das empresas com capital aberto pela busca de padrões pautados na 

boa governança, há muito que ser feito. Possivelmente pela jovialidade do tema, existe a 

impressão de que os sistemas de governança corporativa são vistos como a resolução para 

todos os problemas das empresas com capital aberto. De acordo com Brandão (2008, p.31) 

algumas empresas buscaram nos sistemas de governança corporativa benefícios chamados 

de externos, isto é, 

“[...] eu preciso de dinheiro, tenho que ir à bolsa e se eu não tiver boas práticas de 

governança, não vão querer ser meus sócios”. Outras empresas, no entanto, adotam boas 

práticas de governança, porque elas são úteis para disciplinar a tomada de decisão, 

independentemente de haver necessidade de recursos financeiros. 

O conjunto de fatores que promoveu os conceitos e modelos de governança 

corporativa vai desde escândalos corporativos, boa intenção de algumas empresas e até 

oportunismo de outras. De um modo geral, a adesão às práticas de governança é vista como 

uma indicação da postura das empresas em relação aos valores como transparência, 

integridade, equidade. Todavia, essa adesão não garante que haja de fato um avanço nas 

relações. Entre os maiores desafios, está a melhoria na transparência das informações, 

desafios de gestão com relação a separação entre propriedade e controle, equidade entre as 

partes, estrutura do conselho de administração, relacionamento com auditoria. 
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1.2 PILARES DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Complementarmente aos conceitos já apresentados, destaca-se que a solidez dos 

conceitos e a fundamentação dos princípios da boa governança corporativa devem ter como 

objetivo fornecer aparato para que a gestão da empresa alcance níveis ótimos de 

transparência, prestação de contas e equidade. Quanto mais profunda for a inserção desses 

três níveis na cultura, na organização e nas estratégias da companhia, mais elevado o grau 

de conformidade das empresas será com esse mecanismo. Mesmo não havendo um modelo 

único de governança corporativa, é possível ser identificados elementos comuns que dão 

suporte à implantação das melhores práticas por meio desses três pilares. 

 

1.2.1 Transparência (Disclosure) 

A transparência na divulgação das informações relevantes das empresas tem sido 

colocada como um importante mecanismo interno da governança corporativa. Nesse 

contexto, a falta de transparência de muitas empresas e, até mesmo, a falta de conduta ética 

em relação ao tratamento dos acionistas minoritários, são constantemente apontadas como 

origem para o mau funcionamento do mercado acionário. A transparência ou disclosure tem 

papel fundamental no funcionamento do mercado de capitais, sendo essencial para a 

adequada avaliação das oportunidades de investimentos pelos investidores, na medida em 

que reduz a insegurança do mesmo no momento em que decide em qual empresa irá investir. 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) argumenta que, 

Mais do que "a obrigação de informar", a Administração deve cultivar o 

"desejo de informar", sabendo que da boa comunicação interna e externa, 

particularmente quando espontânea, franca e rápida, resulta um clima de 

confiança, tanto internamente, quanto nas relações da empresa com 

terceiros. A comunicação não deve restringir-se ao desempenho 

econômico-financeiro, mas deve contemplar também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à 

criação de valor (IBGC, 2004, p.9). 

Grande parte do sucesso de uma empresa na relação com os investidores deve-se ao 

fato da companhia garantir a homogeneidade e simultaneidade das informações, de acordo 

com padrões éticos, garantindo um nível de transparência adequado às demandas do 

mercado. A empresa deve procurar atingir o maior nível de transparência possível dentro de 

sua área de atuação, impedindo inclusive a criação de barreiras internas que possam represar 

informações desnecessariamente, do mesmo modo que devem tratar as informações 
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privilegiadas de forma cuidadosa, zelando pela sua confidencialidade e evitando o seu 

vazamento ao mercado. 

A transparência das informações promove maior segurança aos investidores que já 

atuam no mercado de capitais, assim como para aqueles que têm interesse em começar a 

realizar investimentos neste mercado. Com a garantia de que possuem direito de obterem 

informações importantes sobre a empresa, esses novos investidores se sentem mais atraídos 

e, consequentemente, mais seguros. Ressaltasse que atualmente é reconhecido que o 

crescimento do mercado está diretamente relacionado à confiança que os diversos 

participantes têm em relação ao sistema. 

Andrade e Rossetti (2004, p.86) cita alguns elementos de disclosure 

1. Detentores de informações privilegiadas deverão seguir as 

exigências da lei nos casos de mudanças em suas participações acionárias. 

2. Quaisquer informações complementares aos relatórios exigidos pela 

lei, relativas às condições financeiras e operacionais da companhia, 

deverão ser divulgadas com rapidez. 

3. Contingências não incluídas no balanço patrimonial devem ser 

divulgadas. 

Para a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) a 

empresa com uma boa governança corporativa, na área de mercado de capitais deve observar 

os seguintes princípios: 

 Reconhecer e proteger os direitos dos acionistas; 

 Tratar todos os acionistas equitativamente, incluindo os minoritários e 

estrangeiros; 

 Adotar processos e procedimentos para corrigir as violações desses direitos; 

 Proibir a negociação de ações com base em informações privilegiadas; 

 Reconhecer e proteger os direitos de outras partes interessadas; 

 Desenvolver mecanismo de informação para que todas as partes interessadas 

participem do processo de governança (OCDE, 2004). 

Nesse sentido, por transparência entende-se o empenho da empresa em informar de 

maneira clara, rápida e oportuna a todas as partes interessadas sobre questões significativas 

da empresa que possam servir como subsídio para análise e tomada de decisão. Assim, a 

informação é significativa quando ela possibilita aos analistas, investidores e comunidade 

em geral, compreenderem as condições em que se encontra uma empresa, o bastante para 
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tomarem uma decisão de investimento ou fazerem uma recomendação com fundamentos 

comprovadamente precisos em termos de desempenho futuro da empresa. 

 

1.2.2 Equidade (Equity) 

Não oferecer proteção aos minoritários e não exercer os direitos igualitários entre os 

acionistas são fatores que geram grande parte dos conflitos de interesses entre controladores 

e os demais acionistas. Pontos como facilitação do acesso dos acionistas minoritários em 

assembleias, tratamento equânime em caso de venda do controle acionário, bem como um 

conjunto de fatores que assegurem a proteção dos acionistas faz parte do escopo do conceito 

de equidade. Para o IBGC o conceito de equidade: 

Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos 

minoritários, sejam do capital ou das demais "partes interessadas" 

(stakeholders), como colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. 

Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, são 

totalmente inaceitáveis (IBGC, 2004, p.10). 

Os principais problemas nesse âmbito se constituem na ausência de tag along, que é 

o direito a receber o mesmo valor obtido pelo controlador em caso de venda da empresa; 

ausência do direito de voto para a maioria dos acionistas; recusa em aderir a um fórum 

adequado para resolver conflitos entre acionistas de forma rápida, nesse caso as soluções 

devem ser buscadas através de uma câmara de arbitragem, e a existência de operações 

comerciais e financeiras entre partes relacionadas por meio de emissões irregulares, fraudes 

ou manipulações. 

O conceito de equidade tem como premissa o tratamento justo e igualitário de todos 

os acionistas minoritários, bem como impõe que atitudes ou políticas discriminatórias 

existentes nos processos de gestão, sob qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

Portanto, a estrutura dos mecanismos de governança corporativa deve enfatizar a 

distribuição, tanto de direitos quanto de responsabilidades entre os diferentes participantes 

do processo de gestão da empresa. Nesse sentido, as práticas de relacionamento devem ser 

pautadas no senso de justiça, por meio do qual se estabelece como fundamentais o respeito 

aos direitos dos acionistas minoritários. 
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1.2.3 Prestação Responsável de Contas (Accountability) 

Um dos compromissos que devem ser assumidos pela empresa em relação a seus 

investidores é conceder as informações necessárias para avaliação sobre o seu valor 

patrimonial e de mercado, e isso ocorre devido a publicação de um conjunto de informações 

e de indicadores dos investimentos e das ações realizadas pelas empresas. Portanto, o 

princípio de accountability se refere a prestação responsável de contas, fundamentada nas 

melhores práticas contábeis e de auditoria. 

A prestação de contas responsável das atividades das empresas confere maior 

transparência e visibilidade às informações que interessam não apenas aos sócios e acionistas 

das companhias, mas também a um número maior de interessados, entre os quais, 

empregados, fornecedores, investidores, parceiros, consumidores e comunidade. As 

empresas devem disponibilizar as suas demonstrações financeiras consolidadas e os fluxos 

de caixa, também no período consolidado, assim como oferecer a posição de suas ações em 

circulação, por tipo e classe, entre outras informações. 

Andrade e Rossetti (2004, p.86) citam alguns elementos de accountability, em que o 

principal executivo e o diretor financeiro, na divulgação dos relatórios periódicos previstos 

em lei, devem certificar-se de que: 

 As demonstrações financeiras revelam adequadamente a posição financeira, os 

resultados das operações e os fluxos de caixa. 

 Tem responsabilidade pelo estabelecimento de controles internos, pelos seus 

desenhos e processos e pela avaliação e monitoramento de sua eficácia. 

 Divulgarem aos auditores e ao comitê de auditoria todas as deficiências 

significativas que eventualmente existam nos controles internos, bem como 

quaisquer fraudes evidenciadas, ou mudanças significativas ocorridas após a sua 

avaliação. 

 Revisaram os relatórios e não existem falsas declarações ou omissões de fatos 

relevantes. 

Dessa maneira, pode-se considerar como objetivo central da prestação de contas o 

fornecimento de informações úteis aos usuários, no intuito de que possam tomar decisões 

adequadas, implicando o compromisso de uma gestão responsável pela prestação de contas 

e o monitoramento efetivo das ações e decisões que são tomadas. Segundo o IBGC (2004, 

p.10), os agentes da governança corporativa devem prestar contas de sua atuação a quem os 
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elegeu e respondem integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus 

mandatos. 

Essa responsabilidade se deve ao fato de que as decisões devem ser tomadas em 

benefício de todas as partes interessadas. Além disso, a responsabilidade deve ser 

considerada não só na divulgação de atos, mas de fatos relevantes ocorridos na empresa, 

visto que é através do processo divulgação dos relatórios periódicos que a empresa deve 

atender as necessidades informacionais do público interessado. O alcance no atendimento 

dessas necessidades ocorre à medida que os fatos relevantes são divulgados de forma 

adequada, justa e plena, seguindo procedimentos contábeis uniformes e consistentes e em 

uma linguagem simples e que lhes seja acessível. 

 

1.3 OS MODELOS DE GOVERNANÇA EFETIVAMENTE PRATICADOS 

Um ponto importante a ser considerado é a diferenciação entre os modelos de 

governança efetivamente praticados em diferentes regiões do mundo, isso porque, o sistema 

de governança adotado pelas empresas depende, em parte, do contexto cultural, social e 

institucional ao qual estão inseridas. Os melhores sistemas de governança do mundo 

apresentam diferenças acentuadas, em alguns casos com mecanismos precários e, em outros 

casos apresentam uma perspectiva de evolução. 

Segundo Shleifer e Vishny (1997, p.737) a maioria das economias de mercado tem 

resolvido seus problemas de governança corporativa razoavelmente bem, na medida em que 

garantiram a entrada de grandes fluxos de capital para as empresas. Contudo, isso não 

significa que isso tenha resolvido os problemas de governança corporativa perfeitamente, ou 

que os mecanismos de governança não devam ser melhorados. 

Destaca-se que os fatores de diferenciação dos modelos de governança, dão ênfase 

as situações históricas, culturais e institucionais dos países em que tais conceitos se 

desenvolveram. 

 

1.3.1 Modelo Anglo-Saxão 

O modelo Anglo-Saxão praticado nos EUA e no Reino Unido possui como principal 

característica a pulverização do controle acionário e a separação da propriedade e da gestão. 

Segundo Andrade e Rossetti (2004, p.146) o ativismo de forças que se mobilizaram tanto 
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nos Estados Unidos quanto no Reino Unido teve como objetivo principal o monitoramento 

de gestores visando o bloqueio de práticas de gestão que contrariam o interesse dos 

acionistas. 

Tal ativismo se deve especialmente pela ocorrência de grandes escândalos 

corporativos nos Estados Unidos e Reino Unido decorrentes de fraudes que em sua grande 

maioria, consistia na manipulação de informações referentes aos resultados das empresas. 

Essas manipulações resultaram em grandes perdas financeiras para investidores que 

recebiam informações falsas sobre a situação financeira e contábil das empresas, fato que os 

faziam acreditar em uma situação financeira que não era verdadeira. 

Entre as principais características desse modelo, Andrade e Rossetti (2004, p.147) 

destacam que a principal fonte de recursos para as empresas é o mercado de capitais, sendo 

que a estrutura de propriedade é pulverizada e dissociada da gestão, apresentando forte 

proteção aos minoritários e, também, alta liquidez das ações. 

 

1.3.2 Modelo Alemão 

Diferentemente do anterior, o modelo Alemão apresenta controle acionário 

concentrado com financiamento predominantemente bancário. A forte concentração 

bancária na participação acionária das empresas, além de experiências históricas vivenciadas 

pelos alemães reforça a liderança autoritária. Contudo, conforme relata Silveira (2002, p.22) 

o modelo praticado na Alemanha vem sendo desenvolvido durante os anos noventa, por meio 

de forças oriundas da internacionalização e, assim, as empresas alemãs passaram a adotar os 

padrões internacionais de governança corporativa. 

Nesse sentido, Andrade e Rosseti (2004, p.151) argumentam que a integração 

europeia e a globalização dos mercados financeiros estão impondo mudanças em todo o 

mundo no que se refere à gestão dos negócios, e a Alemanha não ficou a margem destas 

transformações, pois vem introduzindo mudanças desde 1997 em seu mercado de capitais, 

assim como nos modelos de governança corporativa. 

 

1.3.3 Modelo Japonês 

Existem semelhanças entre os modelos de governança corporativa praticados no 

Japão e na Alemanha. Segundo, Andrade e Rossetti (2004, p.153) essas semelhanças 
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relacionam-se com a importância dos bancos na estrutura de capital e monitoramento dos 

controles, além das práticas de gestão na consideração de múltiplos interesses. 

A gestão japonesa prioriza o desenvolvimento em termos mundiais, tendo seus 

mecanismos de governança corporativa focados na segurança de longo prazo e na gestão 

fundamentada na atenção dos múltiplos interesses. Para Silveira (2002, p.25) a cultura 

coletivista da sociedade japonesa leva às empresas a busca pelo equilíbrio de interesses das 

partes relacionadas. 

 

1.3.4 Modelo Latino-Europeu 

O grupo caracterizado como Latino-Europeu é composto pela Espanha, França, Itália 

e Portugal. Neste modelo a predominância é de empresas familiares cujos controladores 

fazem parte de várias gerações, o que leva a predominância de sobreposição da propriedade 

e da gestão, e fraca proteção aos acionistas minoritários. 

Tomando como exemplo a França, Silveira (2002, p.26) relata que existe forte 

presença estatal o que faz com que a governança corporativa do país, ainda, não se enquadre 

nos padrões de transparência, responsabilidade e proteção dos acionistas minoritários. 

Para Andrade e Rossetti (2004, p.157) estes traços institucionais não estimulam o 

desenvolvimento do mercado de capitais, prejudicando assim os pequenos investidores. 

 

1.3.5 Modelo Latino-Americano 

Os traços, heranças culturais e semelhanças na formação do sistema empresarial que 

apresenta um misto entre empresas estatais e grandes grupos familiares tornam semelhantes 

as características dos modelos latino-europeu e latino-americano. Esse grupo é composto da 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. 

As principais características deste modelo, segundo Andrade e Rossetti (2004, 

p.165), se refere à “concentração familiar de propriedade ou, como resultado de mudanças 

recentes, controle por grupos consorciados nos quais se observam crescente participação 

estrangeira; sobreposição da propriedade e da gestão; e conflitos típicos de agência entre 

acionistas majoritários e minoritários”. 
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1.4 A TEORIA DE AGÊNCIA 

A Teoria da Agência ou Teoria do Agente-Principal foi desenvolvida por Jensen e 

Meckling (1976) e tem sua raiz no utilitarismo econômico (Ross, 1973). Essa teoria tem 

como premissa básica a existência de um mercado regido por contratos firmados entre os 

agentes econômicos, quer sejam empresas, governo ou pessoas físicas. Portanto, toda a 

atividade econômica reduzir-se-ia a uma série de contratos bilaterais que poderiam ser 

firmados ou rompidos a qualquer momento por qualquer uma das partes. 

A teoria analisa, então, como um ator econômico (principal) estabelece um sistema 

de compensação (contrato) que motive o outro ator (agente) a agir de acordo com o interesse 

do primeiro. A questão primordial é a dificuldade de monitorar o esforço dos atores 

econômicos envolvidos em uma transação, o que torna ainda mais complexa a elaboração 

dos contratos. Por esta razão, são incluídos esquemas de incentivos baseados na performance 

observada. Na elaboração de um esquema de incentivos, as partes envolvidas enfrentam o 

trade off entre incentivos ótimos e repartição de riscos ótima (Jensen & Meckling, 1976). 

Os conflitos de agência tornaram-se importantes a partir da evolução dos mercados 

de capital. De acordo com Segatto-Mendes (2001), a teoria da agência proporcionou uma 

análise das diferentes relações contratuais existentes no seio da empresa, incluindo o 

conceito de relação de agência, que normalmente envolve um agente principal (proprietário) 

que solicita a um agente (gestor) que atue por sua conta e em prol de seus interesses, sendo 

oferecido em troca dos serviços uma remuneração. 

Segundo o Código das Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2003), ocorre conflito de interesses quando alguém não é independente 

em relação à matéria em discussão e mesmo assim pode influenciar ou tomar decisões 

motivadas por interesses distintos daqueles da sociedade. Segundo Andrade e Rossetti 

(2004), em virtude de estratégias defensivas, os dirigentes tendem a minimizar o nível da 

sua exposição, com proveito de maior nível de “desconcentração” dos acionistas (principal), 

o que repercute no nível de disponibilidade e profundidade das informações repassadas 

àqueles interessados. 

De acordo com Hölmstrom (1979), os conflitos entre acionistas e gestores podem ser 

minimizados por meio de incentivos apropriados, que limitem o comportamento conflitante 

por parte dos agentes (gestores). O compartilhamento do capital surge como exemplo de 

incentivo, alinhando o interesse na valorização da ação. Nesse sentido, os princípios de 
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governança corporativa, reconhecida como conjunto de mecanismos que alinham interesses 

de gestores e acionistas, passou a ser interpretada pelo mercado como aspecto positivo com 

relação ao retorno do acionista. 

Além do conflito de interesses entre propriedade e gestão, podem ainda ser 

identificados outros dois tipos de conflitos de agência na estrutura das empresas, agora mais 

relacionados às estruturas de fonte de capital. Um tipo é o conflito entre acionistas (capital 

próprio) e credores (capital de terceiros). De acordo com Harris e Raviv (1991), em algumas 

empresas, essa categoria pode ser apontada como determinante de sua estrutura de capital, 

tendo como meta a redução de interesses potencialmente divergentes entre diversos grupos 

com direitos sobre os recursos da empresa. 

Outro tipo de conflito potencial relacionado à estrutura de capital da empresa, e 

relevante na realidade do mercado de capitais brasileiro, é constituído pelas divergências de 

interesses entre acionistas minoritários e acionistas majoritários. Apesar de Jensen e 

Meckling (1976) apontarem dois conflitos na empresa, credores e acionistas e gestores e 

acionistas, não se pode considerar que existe perfeita convergência de interesses entre 

acionistas controladores e minoritários. De forma ainda mais abrangente, a conduta dos 

gestores em relação à decisão de qual grupo de interesse deve ser defendida, minoritários ou 

controladores, pode criar novos níveis de conflito de interesses. Como exemplo pode ser 

citada a possibilidade de proteção pelo gerente dos interesses do grupo de controle, que 

possui o poder de elegê-lo e destituí-lo. 

No contexto desses conflitos, pode ser atribuída grande importância aos Conselhos 

de Administração, evidenciado como o instrumento de controle dos conflitos de agência nas 

empresas de capital aberto, sendo não só o responsável pela monitoração do gestor, mas 

também como o meio viável de alinhar interesses na relação gestor x capital e capital 

majoritário x capital minoritário. Em uma rápida análise de códigos de melhores práticas tais 

como, CVM, IBGC, OECD e BIS, pode ser observado esse papel de destaque. 

Segundo Andrade e Rossetti (2004) com base nos fundamentos da Lei Sarbanes-

Oxley, as principais normas que orientam as ações dos gestores da empresa devem ser 

baseadas em quatro princípios:  

 Conformidade legal (compliance), em que executivos devem adotar um 

código de ética; 

 Prestação responsável de contas (accountability); 
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 Transparência (disclosure); e 

 Senso de justiça (fairness). 

 

Quadro 1: Os conflitos de agências nas empresas tradicionais 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

Conflito de Agência Empresas Tradicionais

Credor 

x 

Acionista

Determinante da estrutura de capital, pois define a combinação de 

interesses entre diversos grupos que fornecem recursos e possuem 

direitos sobre o fluxo de caixa gerado pela empresa.

Acionista Minoritário 

x 

Acionista Majoritário

Ligado ao aspecto de difusão da propriedade, proporciona dificuldades 

de monitoração relatadas por Andrade e Rossetti aos detentores das 

parcelas difusas, mantendo uma parcela concentrada qe facilita a 

condução das atividades e a influência sobre o administrador de acordo 

com interesses próprios.

Associado/Acionista 

x 

Gerência

Foco principal da teoria, o relacionamento entre o gestor que dispõe de 

informações e podem ter ações que não sejam de interesse dos 

acionistas e de difícil observação. Envolve problemas de assimetria de 

informações entre o agente e o proprietário e faz parte das 

considerações de Jensen & Meckling (1976).

Tomador de Empréstimo 

x 

Poupador

Apesar dos depositantes e devedores tentarem ter as melhores margens 

em seu benefício, esses interesses não chegam a caracterizar um 

conflito em interesses de agentes na condução e administração de 

instituições financeiras tradicionais.
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2. A GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL 

As mudanças ocorridas no Brasil no contexto econômico e empresarial, produziram 

outros impactos, mais especificamente relacionados ao contexto da governança corporativa. 

Segundo Andrade e Rossetti (2004, p.264) foram gerados dois conjuntos de impactos, sendo 

que o primeiro se refere à reconfiguração do mercado de capitais, ocorrida por meio o 

aumento da entrada de capital estrangeiro nas bolsas de valores, assim como a ida de grandes 

companhias brasileiras ao mercado internacional de capitais, além da remodelação 

tecnológica da Bolsa de Valores no Brasil e, finalmente, os avanços na definição de padrões 

mundiais de listagem de empresas no mercado de capitais. O segundo impacto se refere às 

mudanças nos padrões de governança corporativa, por meio da aderência às regras de boa 

governança e seus valores, adaptação das demonstrações financeiras aos padrões 

internacionais, transparência da divulgação de informações e exigência de conselhos mais 

eficazes. 

No Brasil, conforme o estudo realizado por Siffert Filho (1998, p.21), comprova que 

a propriedade é extremamente concentrada e marcada pelo controle e administração 

exclusivamente familiar, bem como pelo controle acionário estático e altamente definido. 

As principais formas de constituição das companhias abertas no Brasil são de empresas 

privadas nacionais, estatais e subsidiárias de multinacionais, o que gera diferentes modelos 

de governança cada qual baseado na cultura organizacional e estrutura de capital, ainda que 

essas empresas sigam padrões determinados de governança corporativa. 

A análise de pesquisas sobre governança corporativa no Brasil realizadas pelo IBGC, 

Mckinsen&Company e Korn/Ferry International (2001 apud SILVEIRA, 2002, p.31) 

permite apresentar um modelo geral de governança corporativa utilizado nas empresas 

brasileiras listadas em bolsa, apresentando as seguintes características: 

 Estrutura de propriedade com forte concentração das ações com direito a voto; 

 Empresas com controle familiar ou compartilhado por alguns poucos investidores; 

 Presença de acionistas minoritários pouco ativos; 

 Alta sobreposição entre propriedade e gestão, com membros do conselho representando 

os interesses dos acionistas controladores; 

 Pouca clareza na definição dos papeis entre conselho e diretoria principalmente nas 

empresas familiares. 
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Posteriormente, em 2004, em estudo realizado pela Standard & Poors destaca a 

importância de se implementarem mecanismos mais rígidos relativos as práticas efetivas de 

governança corporativa. Entre as medidas, destaca-se a necessidade de maior transparência, 

maior nível de divulgação voluntária e instrumentos que de fato protejam os acionistas 

minoritários. 

O estudo apresenta uma clara visão das principais características dos modelos de 

gestão existentes no Brasil. Nesse sentido, a Standard & Poors (2004 apud 

MICHALISCHEN, 2008, p.37) apresenta os pontos que merecem maior atenção: 

 Alta concentração de propriedade nos maiores acionistas; 

 Grande número de empresas com estrutura familiar; 

 Baixo reconhecimento dos interesses e necessidades dos acionistas minoritários; 

 Alto grau de envolvimento dos acionistas na gestão executiva; 

 Sobreposição de propriedade e conselho, com a defesa dos interesses dos acionistas 

majoritários. 

Apesar de as pesquisas terem sido realizadas em anos diferentes (2001 e 2004), e 

mesmo com o aumento de ações que visam à evolução dos padrões de governança 

corporativa no Brasil, muitos pontos que geram grandes conflitos entre as partes ainda 

seguem divergentes e até mesmo falhos. A alta concentração de propriedade aliada às 

mínimas ações de proteção e aproximação dos acionistas minoritários, especialmente no que 

se refere ao acesso às informações e aumento de divulgação de informações de forma 

voluntária, demonstram que, ainda, existem pontos deficientes em relação às regras 

efetivamente seguidas de proteção aos investidores. 

Conforme mencionado anteriormente, as mudanças ocorridas no início da década 

atual, após as transformações mundiais na década de 90, aumentaram a necessidade de 

obtenção de recursos, o que motivou as empresas a adotarem novas práticas de governança 

corporativa. Fazem parte dessas mudanças os aspectos de maior consideração dos interesses 

dos acionistas minoritários e maior transparência na divulgação de informações. Entretanto, 

essas práticas são, em alguns casos, utilizadas como possível salvaguarda para as empresas 

com o objetivo de criarem uma imagem institucional que agrade e, consequentemente, atraia 

mais investidor. 

Além da utilização dos mecanismos de governança corporativa como meio de 

promoção, pois leva a imitação de ações que de fato valorizem a figura do acionista 
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minoritário, existe ainda outro ponto que limita o desenvolvimento dessas práticas, que é a 

diversidade de cultura organizacional observado no Brasil. A forte presença de empresas 

com raízes familiares, que consequentemente tendem a resistir a inovações, além da 

existência de subsidiárias estrangeiras cada qual com seu modelo de gestão. 

Portanto, é possível que dentro de um mesmo país com legislações que abrangem 

todas as empresas, estas apresentem padrões de qualidade de governança diferentes, em 

razão das características acima mencionadas. Esse argumento é destacado por Kappler e 

Love (2002) que verificam a existência de uma grande variação da qualidade da governança 

corporativa entre empresas submetidas a um mesmo ambiente, encontrando empresas com 

boa governança corporativa em países com fraca proteção legal e empresas com governança 

corporativa considerada ruim em países com boa proteção aos investidores. 

Como forma de aproximação dos padrões de qualidade da governança corporativa, 

iniciativas institucionais e governamentais vêm sendo criadas e revisadas com o objetivo de 

contribuir para o estímulo do desenvolvimento de melhores práticas de governança 

corporativa pelas empresas brasileiras, entre as quais: 

 A criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 1995; 

 A aprovação da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, a Nova Lei das SAs; 

 A divulgação das recomendações da CVM sobre governança corporativa, em 2002; 

 A aprovação da Lei de Sarbanes-Oxley, em 30 de julho de 2002, nos Estados Unidos; 

 A criação dos níveis 1 e 2 de governança corporativa e o Novo Mercado pela BOVESPA. 

Nas seções seguintes serão apresentadas de forma mais detalhada, essas iniciativas 

institucionais e governamentais, que muito embora não sejam as únicas hoje existentes no 

Brasil, apresentam-se como os principais destaques na disseminação e implementação dos 

conceitos e mecanismos de governança corporativa. Destaca-se que a apresentação dessas 

iniciativas de acordo com os respectivos organismos obedece a uma ordem cronológica 

parcial, por esta razão os níveis diferenciados de governança corporativa da Bolsa de Valores 

de São Paulo foram apresentados por último pelo fato de cada um ter sido criado em anos 

distintos. 
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2.1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC) 

A criação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), em 1995, com 

o objetivo de disseminar os conceitos sobre as melhores práticas de governança corporativa 

constitui-se como um marco nas discussões acerca do tema, sendo hoje a principal referência 

na difusão das melhores práticas de governança na América Latina. 

Em 1999, o IBGC lançou o Código das melhores práticas de governança corporativa, 

que trata de um conjunto de recomendações e padrões de comportamento baseados na boa 

GC e da proposta de políticas e práticas que evitem conflito de interesses e o mal uso de 

informações relativas a empresa. A primeira versão foi centrada em temas como 

funcionamento, composição e atribuições do conselho de administração. Em 2001, o código 

foi revisado tendo sido incluídas recomendações para os demais agentes da governança, 

quais sejam: conselho de administração, conselho fiscal, gestores, auditoria independente, 

além de abordar o princípio da prestação de contas. A terceira versão, lançada em março de 

2004, destacou-se por centrar na inclusão do princípio de responsabilidade corporativa. A 

mais nova revisão foi realizada em 2009, com adição de questões como eficácia dos 

conselhos de administração, transparência de atas e acesso às assembleias. 

 

2.1.1 Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC 

O Código IBGC traz recomendações sobre transparência nas informações ao 

mercado, cujos conteúdos abrangem, sobretudo, a divulgação simultânea de informações 

que possam influenciar as decisões de investimento. No que se refere ao relacionamento com 

partes interessadas, o código recomenda que a empresa garanta um relacionamento 

transparente e de longo prazo e que defina uma estratégia de comunicação com esses 

públicos. 

Em relação à transparência, o código prevê que a empresa deve garantir a prestação 

de informações, além das que são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam 

disponíveis, bem como assegurar uma comunicação clara e efetiva, isto é, buscar utilizar 

uma linguagem acessível ao público-alvo, abordando aspectos positivos e negativos. O 

Código IBGC prevê, também, a divulgação periódica e completa dos relatórios e a criação 

de um código de conduta efetivo, entre outros aspectos recomendados. 
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O quadro abaixo, apresenta uma síntese do conteúdo da última versão do Código 

IBGC. 

Quadro 2: Principais práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC. 

Fonte: Elaborado pelo autor e baseada ao IBGC – 2004. 

 

O Quadro 2 apresenta os principais pontos de esforços do IBGC com vistas a 

contribuir para que as empresas adotem os valores da boa governança corporativa, sobretudo 

Propriedade

Adoção do conceito "uma ação = um voto";

Criação de mecanismos que facilitem o acesso do maior número de sócios possível;

Pauta e documentação detalhada disponibilizados na convocação;

Criação de mecanismos que permitam o envio de propostas dos sócios antes da Assembleia Geral;

Os sócios devem ter o direito de perdir informações e recebê-las em tempo hábil quando da participação em Assembleias;

As regras de votação devem ser claras, objetivas e definidas com o propósito de facilitar a votação, inclusive por 

procuração ou outros canais; e

A empresa deve divulgar informações sobre sua Política de Distribuição de Dividendos.

Conselho de 

Administração

Prestar contas aos sócios, incluindo um parecer sobre o relatório da Administração e as demonstrações financeiras;

Assegurar-se de que a Diretoria identifica preventivamente - por meio de um sistema de informações adequado - e lista 

os principais riscos aos quais a organização está exposta;

Criar uma política de porta-vozes, visando eliminar o risco de haver condições entre as declarações das diversas áreas e 

dos executivos da organização;

Uma avaliação formal do desempenho do Conselho e de cada um dos conselheiros deve ser feita anualmente;

As organizações devem ter um procedimento formal e transparente de aprovação de suas políticas de remuneração e 

benefícios aos conselheiros de administração;

É importante que existam meios próprios - tais como um canal de denúncias formal ou ouvidoria - para acolher opiniões, 

críticas, reclamações e denúncias das partes interessadas; e

O presidente do Conselho deve estabelecer um canal próprio de contato com os sócios, não restrito às situações de 

assembleias ou de reunião de sócios. 

Gestão

O diretor-presidente e os demais diretores devem garantir um relacionamento transparente e de longo prazo com as 

partes interessadas e definir a estratégia de comunicação com esses públicos;

O diretor-presidente deve garantir que sejam prestadas aos stakeholders as informações de seu interesse, além das que 

são obrigatórias por lei ou regulamento, tão logo estejam disponíveis;

Como resultado de uma política cara de comunicação e de relacionamento com as partes interessadas, a organização 

deve divulgar, de forma complexa, objetiva, tempestiva e igualitária, relatórios periódicos informando sobre todos os 

aspectos de sua atividade empresarial;

As organizações devem reconhecer as tendências internacionais e as exigências da sociedade. Por isso, devem preparar 

os relatórios periódicos de acordo com padrões internacionalmente aceitos;

As organizações devem ter um procedimento formal e transparente de aprovação de suas políticas de remuneração e 

benefícios aos diretores; e

A diretoria deve facilitar o acesso dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal às instalações da 

companhia e informações, arquivos e documentos necessários ao desempenho de suas funções, inclusive os relativos a 

exercícios anteriores.

Auditoria 

Independente

A organização deve ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor externo independente;

O auditor não pode auditar o seu próprio trabalho. Consequentemente, como regra geral, não deve realizar trabalhos de 

consultoria para a organização que audita.

Conselho Fiscal

Sua atuação deve ser pautada pela equidade, transparência, independência, e como regra geral, pela confidencialidade;

O Conselho Fiscal deve acompanhar o trabalho dos auditores independentes;

A remuneração dos conselheiros fiscais deve ser divulgada individualmente ou, pelo menos, em bloco separado da 

remuneração dos administradores; e

Recomenda-se incluir na política de divulgação de informações da companhia o parecer do Conselho Fiscal.

Conduta e Conflito 

de Interesses

Além do respeito às leis do país, toda organização deve ter um Código de Conduta que comprometa administradores e 

funcionários;

É dever dos membros do Conselho de Administração monitorar e administrar potenciais conflitos de interesses dos 

executivos, dos membros do Conselho e dos sócios;

O Código de Conduta deve enquadrar como violação ao princípio básico da equidade o uso de informações privilegiadas 

para benefícios próprio ou de terceiros; e 

Como forma de materializar o princípio de transparências, a organização deve formalizar uma política de divulgação de 

informações.
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no que se refere à gestão transparente das informações, o tratamento igualitário entre as 

partes e a simetria informacional. O IBGC configura-se como uma organização de referência 

nacional em governança corporativa atuando na difusão dos conceitos acerca desse modelo 

de gestão. 

 

2.2 NOVA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES (SAS) 

A Lei 6.404/76, de dezembro de 1976, referente às Sociedades por Ações, iniciou no 

século XX em descompasso com a realidade empresarial do Brasil. Isso porque, quando da 

sua elaboração na década de 70, as atividades produtivas estavam voltadas essencialmente 

ao mercado interno. Conforme Andrezo e Lima (2002, p.124) a partir da intenção do governo 

de atrair poupança privada para o investimento em ações, a Lei de 1976 na época se mostrou 

eficiente. No contexto atual, são evidentes as mudanças no ambiente econômico, uma vez 

que a abertura comercial das empresas influiu sobre a necessidade delas lutarem pela própria 

manutenção e sobrevivência no mercado internacionalizado. 

A Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, criada com o objetivo de reformular a 

Lei 6.404/76, introduziu na Lei das Sociedades por Ações um conjunto de disposições que 

se traduzem em maior proteção aos acionistas minoritários. Esse conjunto de disposições 

trata em seu escopo, parâmetros e elementos das modernas concepções de governança 

corporativa, em especial no que se refere ao aumento de proteção de interesses dos 

acionistas, bem como incremento da transparência e do dever de prestação de contas dos 

administradores das companhias. 

Para Silva (2002, p.25) partiu-se da premissa de que alinhamento de interesses gera 

valor e quanto maior o equilíbrio entre acionistas de uma companhia, mais ela vale. Para o 

autor, ainda que possa ser considerada imperfeita sob alguns aspectos, o longo e polêmico 

processo de discussão da referida Lei durante sua tramitação no Congresso Nacional 

“representou em si mesmo um benefício e elevou o nível dos debates e o grau de 

conscientização dos setores envolvidos quanto aos principais problemas relacionados à 

governança corporativa”. 

Entre as principais inovações da nova Lei das SAs (2001) destacam-se os seguintes 

itens: 
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 Na hipótese de fechamento de capital da empresa, esta é obrigada a realizar oferta pública 

de ações, por preço justo, sujeita a revisão por solicitação de acionistas que representem 

pelo menos 10% do capital social; 

 Exigência de maior representatividade de ações com direito a voto no capital social da 

empresa, passando a proporção entre preferenciais e ordinárias para 50%; 

 Eleição de um membro do Conselho de Administração por acionistas titulares de ações 

preferenciais que detenham pelo menos 10% do capital social. 

 Direito dos acionistas titulares de ações com direito a voto de alienar suas ações por 

preço correspondente a 80% do valor das ações integrantes do bloco de controle, em 

oferta pública a ser realizada quando da alienação do controle da companhia (tag-along). 

 O art. 17 (§ 1º) prevê preferências ou vantagens atribuídas às ações preferenciais 

negociados no mercado de valores mobiliários, entre as quais: 

i. Direito ao dividendo de, no mínimo 25% do lucro, calculado na forma do artigo 

202 da Lei das SAs, sendo que a prioridade no recebimento desses dividendos deve 

ser correspondendo a no mínimo 3% do PL (Patrimônio Líquido) da ação, e direito 

de igualdade de condições com as ordinárias; 

ii. Direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial pelo menos 10% maior 

que as ordinárias; 

iii. Direito de serem incluídas em oferta pública de alienação de controle (tag-along), 

assegurado dividendo pelo menos igual aos das ordinárias. 

iv. Previsão da possibilidade de se instituir estatutariamente a arbitragem como forma 

de resolução dos conflitos entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas 

controladores e os acionistas minoritários (Art. 109, § 3º). 

A Nova Lei das Sociedades por Ações foi criada com o objetivo de modernização 

das empresas com os princípios fundamentais e melhores práticas contábeis internacionais, 

visando especialmente a inserção do Brasil no atual contexto econômico mundial. O 

principal foco foi a adaptação as mudanças sociais e econômicas, o fortalecimento do 

mercado de capitais por meio da implementação de normas internacionais para as questões 

contábeis e de auditoria, além da promoção de maior transparência e qualidade na prestação 

de informações. 

Contudo, é importante ressaltar que, na prática, as fortes pressões promovidas pelos 

acionistas controladores acabaram por atenuar algumas das propostas mais radicais que 
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visavam a conferir maiores direitos aos minoritários. Por outro lado, estes tiveram alguns 

ganhos expressivos com relação ao texto original da Lei nº 6.404/76. Nesse sentido, observa-

se que os minoritários tiveram alguns ganhos significativos, porém menores do que 

esperavam, já os controladores perderam certo grau de valor em suas participações 

majoritárias, no entanto, não tiveram o poder de controle substancialmente enfraquecido. 

 

2.3 RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(CVM) 

A Comissão de Valores Mobiliários foi criada pela Lei 6.385, de 07 de dezembro de 

1976, com o objetivo de ser uma entidade que pudesse absorver a regulação e a fiscalização 

do mercado de capitais. Desde então se fixou como o órgão normativo do sistema financeiro 

com atribuições voltadas para o desenvolvimento, fiscalização e disciplina do mercado de 

valores mobiliários. 

Em junho de 2002, a CVM publicou uma cartilha denominada “Recomendações da 

CVM sobre Governança Corporativa”, em que foi contemplado um conjunto de diretrizes 

de melhores práticas de governança corporativa. O objetivo desse documento é de orientar 

nas questões que possam influenciar significativamente a relação entre administradores, 

conselheiros, auditores independentes, acionistas controladores e acionistas minoritários. 

Tais recomendações buscam o entendimento de que a boa governança corporativa melhora 

a qualidade das relações entre as partes e, consequentemente, aumenta o valor da empresa 

promovendo o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

Assim, como o Código de Melhores Práticas do IBGC as recomendações constantes 

nessa cartilha representam padrões de conduta superiores aos exigidos por lei ou até mesmo 

pela regulamentação da própria CVM. Destaca-se que se tratam de ações que podem ser 

tomadas de forma voluntária pelas empresas e que o seu descumprimento não acarreta 

sanções. 

Para os investidores, a análise das práticas de governança auxilia na decisão de 

investimento, pois a governança determina o nível e as formas de atuação que estes podem 

ter na companhia, possibilitando-lhes exercer influência no desempenho da mesma [...] a 

CVM procurou adaptar alguns conceitos de governança corporativa internacional às 
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características próprias da realidade brasileira, notadamente a predominância de companhias 

com controle definido (CVM, 2002a, p.2). 

As recomendações que constam na cartilha são apresentadas em quatro capítulos. O 

primeiro diz respeito à transparência em assembleias, estrutura acionária e posicionamento 

dos grupos de controle. O segundo faz recomendações quanto à estrutura e responsabilidade 

do conselho de administração. O terceiro é voltado às ações que visam à proteção dos 

acionistas minoritários. E, por fim, o quarto destaca as relações com auditoria, padrões de 

transparência e critérios para elaboração das demonstrações financeiras. 

É importante destacar que as recomendações dessa cartilha constituem-se numa 

adaptação à realidade brasileira, de conceitos de governança corporativa utilizados 

internacionalmente, bem como da experiência da CVM. Por meio da publicação dessas 

recomendações, a CVM buscou elevar as iniciativas que disseminam os conceitos e 

diretrizes para consolidação da boa governança no Brasil. 

 

2.4 NOVO MERCADO DA BOVESPA E OS NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

O Novo Mercado (NM) é um segmento de negociação de ações criado pela 

BOVESPA com o intuito de promover um maior desenvolvimento do mercado de capitais 

nacional. Segundo Peixe (2003), alguns países da Europa criaram segmentos em suas Bolsas 

de Valores similares ao NM brasileiro. Podem ser citados como exemplos dessa iniciativa o 

Neuer Market na Alemnaha, o Nuovo Mercato na Itália, o Nouvéau Marche na França e o 

TechMark na Inglaterra. Esses, “Novos Mercados”, foram criados com o objetivo de atrair 

empresas de alta tecnologia e grande potencial de crescimento. O NM brasileiro, entretanto, 

não discrimina setor ou tamanho de empresas que estiverem interessadas em aderir a este 

segmento. A BOVESPA exige, basicamente, que estas empresas adotem certos padrões de 

boas práticas de GC e algumas outras regras que serão discutidas a seguir. As empresas que 

tem em vista fazer sua abertura de capital via NM necessitam que está se faça através de uma 

distribuição pública com valor mínimo de R$ 10 milhões, seja ela primária, secundária ou 

uma combinação das duas (BOVESPA, 2002a). As empresas que já estiverem listadas na 

BOVESPA não necessitam de distribuição pública para migrarem ao NM desde que tenham 

no mínimo 500 acionistas e atendam as demais disposições do regulamento (BOVESPA, 

2002a). 
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Para aderir ao NM as empresas devem se comprometer em atender a todas as 

exigências impostas as companhias listadas no segmento nível 2 da BOVESPA, já descritas 

anteriormente. Além disso, todo o capital acionário destas deve ser constituído por ações 

ordinárias, eliminando de vez o papel das ações preferenciais1.Conforme Peixe (2003), o 

NM traz maior segurança ao investidor, pois neste segmento são negociadas apenas ações 

com direito a voto. Permitindo que este possa acompanhar mais de perto a evolução da 

companhia. Assim, ele tem a oportunidade de adquirir um “produto” (ação) com 

características diferenciadas de qualidade. Assaf (1999), coloca que as ações ordinárias dão 

a seus titulares o direito de destituir os membros da diretoria, decidir qual será o destino dos 

lucros, votar contas patrimoniais e outros assuntos de grande importância, levando o 

acionista a ter um contato mais direto com o andamento dos negócios da empresa. Outra 

regra do NM que caminha no sentido de dar maior proteção ao pequeno investidor reza sobre 

a alienação de controle da empresa. Segundo a BOVESPA (2002c, p. 6), 

“em caso de venda do controle acionário, o comprador estenderá a oferta 

de compra a todos os demais acionistas, assegurando-se o mesmo 

tratamento dado ao controlador vendedor”. 

Isso é o que geralmente é chamado no “jargão” do mercado financeiro de tag along 

de 100%. Este refere-se ao prêmio de controle da companhia. Ao estender o referido prêmio 

a todos os demais acionistas espera-se que, em contrapartida, o mercado reconheça esta 

garantia e melhore a precificação das ações das referidas empresas. Isso vai na esteira da 

ideia concebida de estimular o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, pois ao 

passo que, o pequeno investidor, sente-se mais seguro quanto ao investimento em ações ele 

pode ser atraído para esse mercado. Assaf (1999), argumenta que à medida que esse mercado 

se desenvolve aumenta o número de acionistas com a pulverização das ações entre os 

investidores. A partir disso exige uma menor concentração do capital votante para exercer o 

controle acionário de uma empresa. 

Nishi (2003), coloca que o esforço feito com a criação do NM se deve que essas 

empresas, transmitam uma imagem positiva a toda população diretamente interessada sobre 

as negociações de valores em mercados de capitais. Caso a BOVESPA tenha êxito nessa 

                                                 
1 As ações preferenciais não atribuem a seu titular o direito a voto. Porém, dão a seus titulares a prioridade no recebimento de dividendos e o reembolso do 

capital no caso de dissolução da empresa. Observa-se então, que para o “preferencialista”, o lucro passa a ser mais importante que o controle da companhia. 

Assim, este prioriza a distribuição de resultados (Assaf, 1999). 
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empreitada, tem-se como consequência, uma obtenção pela empresa de ganhos em termos 

de liquidez e uma maior facilidade e redução no custo de captação dos recursos. 

Como apresentado acima, é necessário que as empresas estejam listadas em dois tipos 

de níveis para a GC. Sendo assim, as empresas listadas no Nível 1 devem respeitar regras de 

transparência, com divulgação mais detalhadas de suas atividades, para que seus acionistas 

e investidores possam acompanhar a sua performance com maior facilidade. Também é 

exigida a dispersão acionária estabelecida no Novo Mercado e no Nível 2. Seguem algumas 

obrigações adicionais à legislação: 

 Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Trimestrais (ITRs) – 

documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, 

disponibilizado ao público e que contém demonstrações financeiras trimestrais – entre 

outras: demonstrações financeiras consolidadas e a demonstração dos fluxos de caixa. 

 Melhoria nas informações relativas a cada exercício social, adicionando às 

Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) – documento que é enviado pelas 

companhias listadas à CVM e à BOVESPA, disponibilizado ao público e que contém 

demonstrações financeiras anuais – entre outras, a demonstração dos fluxos de caixa. 

 Melhoria nas informações prestadas, adicionando às Informações Anuais (IANs) – 

documento que é enviado pelas companhias listadas à CVM e à BOVESPA, 

disponibilizado ao público e que contém informações corporativas – entre outras: a 

quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia detidos 

pelos grupos de acionistas controladores, membros do Conselho de Administração, 

diretores e membros do Conselho Fiscal, bem como a evolução dessas posições. 

 Realização de reuniões públicas com analistas e investidores, ao menos uma vez por ano. 

 Apresentação de um calendário anual, do qual conste a programação dos eventos 

corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados e outros. 

 Divulgação dos termos dos contratos firmados entre a companhia e partes relacionadas. 

 Divulgação, em bases mensais, das negociações de valores mobiliários e derivativos de 

emissão da companhia por parte dos acionistas controladores. 

 Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% (vinte 

e cinco por cento) do capital social da companhia. 

 Quando da realização de distribuições públicas de ações, adoção de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital. 
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Diferentemente do Novo Mercado, as companhias do Nível 2 podem ter ações 

preferenciais na sua estrutura de capital, mas devem contemplar regras de transparência e de 

dispersão acionária, bem como o equilíbrio de direitos entre acionistas controladores e 

minoritários, respeitando ainda as exigências do Nível 1. Seguem alguns dos padrões que 

devem seguir as companhias listadas no Nível 2: 

 Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais IFRS 

ou US GAAP. 

 Conselho de Administração com mínimo de 5 (cinco) membros e mandato unificado de 

até 2 (dois) anos, permitida a reeleição. No mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros 

deverão ser conselheiros independentes. 

 Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, tais como, transformação, 

incorporação, fusão ou cisão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia 

e empresas do mesmo grupo sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, 

sejam deliberados em assembleia geral. 

 Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas condições 

obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia e de, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) deste valor para os detentores de ações preferenciais (tag along). 

 Realização de uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, no 

mínimo, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento 

do registro de negociação neste Nível; 

 Adesão à Câmara de Arbitragem do Mercado para resolução de conflitos societários. 

 

2.5 LEI SARBANES-OXLEY 

Após alguns escândalos corporativos que provocaram um sério abalo na 

credibilidade do mercado de capitais americano, o Congresso dos Estados Unidos procurou 

dar uma resposta rápida aos fatos ocorridos, com o intuito de restaurar a credibilidade do 

mercado acionário. A crise de credibilidade, não só quanto à gestão das empresas, mas 

também em relação a determinadas classes profissionais envolvidos como advogados, 

contadores, analistas e auditores, transformaram-se em motivo de preocupação em escala 

mundial. Promulgada em 30 de julho de 2002, a Lei Sarbanes-Oxley foi pautada na busca 

pela gestão coesa e confiabilidade das informações financeiras divulgadas pelas companhias, 

com base no aperfeiçoamento interno dos controles sobre as informações. 
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A Lei Sarbanes-Oxley foi o resultado de uma rápida mobilização das autoridades 

norte-americanas, na ânsia de minimizar por intermédio de medidas concretas, os danos 

decorrentes das fraudes envolvendo a Enron, que foram seguidas pelos problemas 

encontrados nas demonstrações contábeis de empresas como a WorldCom e a Xerox. As 

autoridades americanas atuaram com a maior rapidez possível para evitar o aprofundamento 

da crise, de forma a estancar o processo de incerteza e desconfiança que passou a existir no 

mercado (CANTIDIANO, 2005, p.20). 

Esta Lei que é conhecida como SOX é fundamentada nas boas práticas de governança 

corporativa, e promoveu uma ampla regulação no meio organizacional. 

Contém onze títulos com mais de mil artigos, a Lei aborda responsabilidades na 

gestão das empresas, sendo que grande parte das discussões concentram-se na seção 302 que 

determina que Diretores Executivos e Diretores Financeiros devam declarar serem 

responsáveis pelos controles e procedimentos de divulgação de informações, e na seção 404 

que determina uma avaliação anual dos controles e procedimentos internos para a emissão 

de relatórios financeiros. 

Na introdução de um artigo a propósito da implantação da SOX, Hasset e Mahoney 

expressam o alerta dado ao mercado por meio da Lei, mencionando de forma clara: 

Conselheiros, executivos, investidores, contadores, auditores, advogados e analistas 

– comportem-se. Os escândalos, as fraudes contábeis e os conflitos com analistas de 

investimentos trouxeram novas leis e regulamentos que disciplinam o comportamento no 

mundo corporativo (Hasset; Mahoney, 2002, p.21). 

Mediante a imposição de um controle mais rigoroso das informações financeiras, e 

prevendo sansões cabíveis, quando da ocorrência de fraudes societárias, a SOX determina 

em suas seções o maior controle das funções de auditoria, punindo com mais severidade os 

atos fraudulentos praticados pelos 76 administradores de empresas. Desse modo, a Lei 

buscou abranger a responsabilidade de todos os órgãos das empresas, desde presidente e 

diretores até contadores, advogados e auditores. 

Um aspecto importante a ser esclarecido, é que a SOX trata de um dispositivo que 

define regras para o estrito cumprimento pelas companhias de um conjunto representativo 

de determinações, medidas punitivas, normas, regras e requisitos não só para empresas norte-

americanas. As regras são impostas, também, a todas as empresas estrangeiras que possuam 
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ações listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o que é o caso de muitas empresas 

brasileiras. De forma mais detalhada, os principais pontos que afetam as companhias 

estrangeiras que negociam ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, estão relacionadas 

principalmente, ao controle das informações que irão compor os demonstrativos financeiros 

das empresas. 

Muito embora as empresas brasileiras possuam ritmos diferenciados em relação às 

empresas americanas, a maneira como lidam com as responsabilidades impostas pela SOX, 

demonstram que entendem que isso é uma grande oportunidade para melhorar a qualidade 

dos seus procedimentos internos, sobretudo no que se refere aos controles e gestão da 

informação. Isso porque, parte dos preceitos estabelecidos pela SOX já havia sido instituído 

no país pela Lei das Sociedades por Ações. Contudo, pontos como a exigência de padrão 

recomendado para que se possa avaliar a qualidade e a eficácia dos controles internos é novo 

para a maioria das empresas brasileiras, porém esse e outros pontos que não são exigidos das 

empresas com negociações no Brasil servem como subsídios para as empresas otimizarem a 

transparência interna e, especialmente, a governança corporativa. 

 

2.6 OS PRINCÍPIOS DA OCDE 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) exerceu 

um papel fundamental na consolidação das práticas de governança corporativa. Em conjunto 

com governos nacionais, organizações vinculadas ao mercado de capitais e corporações 

privadas, a OCDE publicou, em 1999, os Princípios de Governança Corporativa. Sem 

desconsiderar a necessidade de cada país adaptar a aplicação destes princípios de acordo 

com o seu ambiente regulatório jurídico e econômico, eles proporcionaram orientações 

gerais para iniciativas de regulação e para diversos códigos de melhores práticas. 

Apesar do Brasil não ser membro da OCDE, é considerado como key partner 

(parceiro-chave), situação que lhe permite participar de Comitês da Organização e de 

inúmeras áreas de trabalho. O país tem integrado as atividades patrocinadas pela 

Organização e por seus órgãos técnicos, sobretudo seminários e reuniões de grupos de 

trabalho, com a presença de peritos brasileiros de áreas especializadas. O relacionamento 

entre a entidade e o país aprofundou-se a partir de 1999, quando o Conselho da OCDE 

decidiu criar um programa direcionado ao Brasil. Uma maior aproximação ocorreu em 2000, 
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quando o governo brasileiro assinou a Convenção de Combate à Corrupção de Autoridades 

Estrangeiras. 

Em 2004, a OCDE, em parceria com FMI e o Banco Mundial, mapearam novos 

pontos essenciais para a edição da nova versão da publicação. Nesta revisão houve uma clara 

opção pela concepção de stakeholder oriented, mas com uma ampla preservação dos direitos 

de acionistas, conselhos, direção executiva e outras partes interessadas. 
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3. A GOVERNANÇA CORPORATIVA APLICADA NO 

SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

As questões de governança, no âmbito da administração pública, têm estado 

associadas principalmente à esfera macro, incluindo a gestão das políticas governamentais, 

o exercício de poder e o controle na sua aplicação. Seu significado, contudo, vem 

ultrapassando a dimensão operacional para incorporar aspectos da articulação dos mais 

diversos atores sociais e arranjos institucionais. 

Entretanto, é no momento da implantação que boas políticas podem se mostrar 

inexequíveis ou fracassarem, em virtude de práticas de gestão ineficazes. Problemas 

associados à difusão do poder, falta de clareza na definição de objetivos, dificuldades na 

mensuração da relação entre fins e meios, e motivação do funcionalismo podem representar 

barreiras à tradução de uma política em realidade. 

No domínio privado, a governança tem estado associada ao governo da empresa, às 

formas com ela interage com as expectativas dos diversos stakeholders. O conceito de 

governança corporativa ou empresarial envolve questões relativas ao ativismo dos 

investidores, à relação dos proprietários e gestores, e aos mecanismos institucionais que 

conferem legitimidade à organização. 

Para Timmers (2000, p. 9), a GC no setor público é definida como governança 

governamental, ou seja, a proteção ao inter-relacionamento entre a administração, o controle 

e a supervisão, feita pela organização governamental, pela situação organizacional e pelas 

autoridades do governo, visando relacionar os objetivos políticos eficientemente e 

eficazmente, como, também, comunicar publicamente e providenciar uma prestação de conta 

para o benefício da sociedade. 

A definição demonstra que a governança governamental é constituída por quatro 

elementos, ilustrados na figura abaixo: 
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Figura 1 – Elementos da Governança Governamental 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no Timmers (2000, p. 9) 

 

No inter-relacionamento entre a administração, o controle, a supervisão e a 

responsabilidade em prestar contas, a responsabilidade ministerial interessa-se pela natureza 

do relacionamento com os participantes da área política e em conseguir os objetivos 

políticos. Para tanto, o ministro deveria ter uma visão administrativa, sendo responsável por 

definir claramente os objetivos políticos (eficácia), as precondições, como qualidade, 

eficiência, conformidade com os regulamentos e leis relevante, e controle financeiro 

(TIMMERS, 2000, p. 9-10). 

 

3.1 O PAPEL DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO SETOR PÚBLICO 

A abordagem da administração pública, particularmente evidente no período pós-

guerra e nos anos 80, é amplamente baseada no legislativo, na burocracia e em regras para a 

provisão dos serviços públicos. A população é, assumidamente, homogênea e as definições 

das necessidades e problemas são empreendidas pelos profissionais para promover os 

serviços padronizados à população (HARTLEY, 2005, p. 29). 

Para Marques (2005, p. 4-5), há vários caminhos para representar a governança 

corporativa no setor público, devido à complexidade da estrutura de governança e à 

diversidade de compreender a abordagem pelas entidades do setor. Mas, indiferentemente 

de qual estrutura é usada, a boa governança corporativa, tanto no setor público quanto no 

setor privado, requer: a) uma clara identificação e articulação das definições de 

responsabilidade; b) uma verdadeira compreensão do relacionamento entre as partes 
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interessadas da organização e sua estrutura de administrar os recursos e entregar os 

resultados; e c) um suporte para a administração, particularmente de alto nível. 

O setor público é complexo e as suas entidades não operam com uma estrutura 

legislativa comum ou têm uma forma ou tamanho organizacional padrão. Por isso, é 

importante reconhecer a diversidade deste setor e os diferentes modelos de GC que são 

aplicados nos diferentes países e setores, cada qual com suas características únicas que 

requerem especial atenção e impõem diferentes formas de responsabilidade na prestação de 

contas (IFAC, 2000, p. 2). 

 

3.2 CONFLITOS DE AGÊNCIA NO SETOR PÚBLICO 

Segundo Slomski (1999, p. 27; 2003, p. 432; 2005, p. 30), as entidades públicas dever 

ser vistas sob a perspectiva da teoria da agência – apresentada e conceituada no item 1.4 

desta monografia -, pois ao observar o Estado e suas entidades sob o conjunto de contratos 

que representam, pode-se verificar claramente a existência de uma relação de agência, 

devido à presença das três condições necessárias colocadas por Siffert Filho (1996). Essas 

condições básicas, depois de adaptadas por Slomski (1999, p. 27), são as seguintes: 

1. O agente (gestor público) dispões de vários comportamentos possíveis 

a serem adotados; 

2. A ação do agente (gestor público) afeta o bem-estar das duas partes; e 

3. As ações do agente (gestor público) dificilmente são observáveis pelo 

principal (cidadão), havendo, dessa forma, assimetria informacional. 

Para Andrade e Rossetti (2014, p. 568), os conflitos e custos de agência são 

derivações diretas de uma das características do moderno mundo corporativo: a dispersão do 

capital de controle, tanto a resultante do financiamento das companhias via emissões e 

ofertas públicas de ações, quanto a que decorre do inexorável processo de partilha da 

propriedade pela sucessão dos acionistas fundadores, geração após geração. 

A figura a seguir, demonstra um exemplo de conflito de agência presente no processo 

de gestão do Estado. 
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Figura 2 – Os conflitos de agência no processo de governança corporativa do Estado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado no Andrade e Rossetti (2014, p. 569) 

 

Neste caso, no lugar dos acionistas, colocam-se os contribuintes, como agentes 

principais e outorgantes, e os gestores públicos como agentes executores e outorgantes do 

modelo de governança pública. A expectativa é que os administradores do setor público 

cuidem da eficaz alocação dos recursos e, consequentemente, ao máximo retorno total dos 

tributos pagos, expressos pelos dividendos sociais proporcionados por bens e serviços de 

interesses difusos. 

 

3.3 ROTEIRO PARA VIABILIZAR UMA BOA GOVERNANÇA NO SETOR 

PÚBLICO 

Para viabilizar uma boa governança no setor público, nas visões do Australian 

National Audit Office (ANAO, 2002) e de Barret (2005), estão presentes os seguintes 

elementos: liderança, integridade e compromisso, que dizem com as qualidades pessoais de 

todos na organização (sem sentido); e responsabilidade, integração e transparência são 

essencialmente o resultado das estratégias, sistemas, políticas e processos estabelecidos. 

Liderança: A governança do setor público requer liderança do governo e/ou do 

órgão executivo da organização. Um quadro efetivo requer a clara identificação e articulação 
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da responsabilidade, bem como a compreensão real e apreciação das várias relações entre os 

stakeholders da organização e aqueles que são responsáveis pela gestão dos recursos e 

obtenção dos desejados resultados (outcomes). No setor público, é necessária uma lúcida e 

transparente comunicação com o Ministro, além de ser fundamental o estabelecimento de 

prioridades governamentais. 

Compromisso: A boa governança é muito mais do que pôr as estruturas a funcionar, 

pugnar pela obtenção de bons resultados, e não é um fim em si mesma. As melhores práticas 

de governança pública requerem um forte compromisso de todos os participantes, para serem 

implementados todos os elementos da governança corporativa. Isto exige uma boa 

orientação das pessoas, que envolve uma comunicação melhor; uma abordagem sistemática 

à gestão da organização; uma grande ênfase aos valores da entidade e conduta ética; gestão 

do risco; relacionamento com os cidadãos e os clientes e prestação de serviço de qualidade. 

Integridade: A integridade tem a ver com honestidade e objetividade, assim como 

altos valores sobre propriedade e probidade na administração dos fundos públicos e gestão 

dos negócios da entidade. Ela é dependente da eficácia do controle estabelecido e dos 

padrões pessoais e profissionalismo dos indivíduos dentro da organização. A integridade 

reflete nas práticas e processos de tomada de decisão e na qualidade e credibilidade do seu 

relatório de performance. 

Responsabilidade (accountability): Os princípios da governança corporativa 

requerem de todos os envolvidos que identifiquem e articulem as suas responsabilidades e 

as suas relações; considerem quem é responsável por quê, perante quem, e quando; o 

reconhecimento da relação existente entre os stakeholders e aqueles a quem confiam a gestão 

dos recursos; e que apresentem resultados. Exige, também, uma compreensão clara e a 

apreciação dos papéis e responsabilidades dos participantes no quadro da governança, onde 

os Ministros, a Administração da entidade e o CEO são componentes importantes para uma 

responsabilidade saudável. O afastamento destes requisitos impede a organização de 

conseguir os seus objetivos. 

Transparência: A abertura, ou a equivalente transparência, consiste em 

providenciar aos stakeholders a confiança no processo de tomada de decisão e nas ações de 

gestão das entidades públicas durante a sua atividade. Sendo aberta, com significativos 

encontros com os stakeholders, com comunicações completas e informação segura e 

transparente, as ações são mais tempestivas e efetivas. A transparência é também essencial 
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para ajudar a assegurar que os corpos dirigentes sejam verdadeiramente responsáveis. A 

International Federation of Accountants - IFAC (2001) realça que “a transparência é mais 

do que estruturas ou processos. 

Ela é também uma atitude e uma crença entre as intervenientes chaves, políticos, 

funcionários públicos e outros stakeholders, a quem a informação tem de ser exibida, e não 

é detida por qualquer entidade particular – ela é um recurso público, assim como o dinheiro 

público ou os ativos”. 

Integração: o desafio real não é simplesmente definir os vários elementos de uma 

efetiva governança corporativa, mas garantir que eles estejam holisticamente integrados 

dentro de uma abordagem da organização, pelos seus funcionários e bem compreendida e 

aplicada dentro das entidades. Se estiver corretamente implementada, a governança 

corporativa pode promover a integração do quadro de gestão estratégica, necessária para 

obter os padrões de performance de output e outcome requeridos para atingir as suas metas 

e objetivos. 

Aponta Butler (2004) que nas entidades públicas a aplicação prática da governança 

corporativa envolve os seguintes aspectos: separação dos papéis do Presidente e do Diretor 

Executivo; um conselho que tenha a maioria de diretores não-executivos; criação de um 

comitê de auditoria com membros não-executivos; proteção da independência dos auditores 

externos; manutenção de padrões de relatórios financeiros; adoção de códigos de ética da 

organização; instruções para conduta dos diretores, que particularmente prevejam a 

inexistência de conflitos e divulguem os benefícios; identificação do risco e gestão do risco. 

Caso a gestão tenha relação com um processo de negócio, a governança diz respeito 

ao seu correto desenvolvimento. Para o autor, o processo de governança corporativa pode 

ser pensado como tendo quatro atividades principais. Assim: ação executiva – envolvimento 

em decisões executivas cruciais; direção – formulação da direção estratégica para o futuro 

da organização a longo prazo; supervisão - monitorização e vigilância da performance da 

gerência; e accountability – reconhecimento das responsabilidades daqueles que 

legitimamente procuram pela responsabilidade. 
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3.3.1 Requisitos da Boa Governança no Setor Público 

Na busca de permitir a implementação de uma boa governança corporativa nas 

organizações, destacam-se as preocupações relacionadas à transparência e à ética, sendo que 

a transparência é o mais importante para os investidores. Por sua vez, o novo paradigma da 

governança global no setor privado e público tem como referência a necessidade de 

promover uma governança que torne mais efetiva as relações entre os três principais atores: 

setor público, setor privado e terceiro o setor. 

Embora estejam em dimensões diferentes, as preocupações com a boa governança, 

transparência e ética também fazem parte do universo das organizações públicas. Isto 

porque, tanto no setor privado como no público, não podem ser desconsiderados os aspectos 

que envolvem a maneira como é feita a gestão das organizações, como identificam e tratam 

os seus stakeholders, como e em que base são estabelecidas as parcerias. A democracia 

participativa concebida na nova governança busca tornar o Estado mais permeável à 

influência da sociedade (ABRUCCIO, 2005). 

A capacidade de governança passa pela interação entre a capacidade de comando e 

de direção do Estado, tanto interna quanto externamente; a capacidade de coordenação do 

Estado entre as distintas políticas e os diferentes interesses em jogo, buscando integrá-los de 

forma a garantir a coerência e a consistência das políticas governamentais; e, a capacidade 

de implementação supõe a adequação entre as diversas decisões tomadas e os recursos 

técnicos, humanos, informacionais, institucionais, financeiros, políticos, necessários para 

que as decisões se materializem. Essa gestão pública deve estar preparada para realizar as 

suas estratégias e políticas, usando os mecanismos disponíveis com eficiência, eficácia e 

efetividade, na busca de implementar ações e alcançar resultados, em particular a melhoria 

da qualidade de vida da população. 

Observa-se que o termo governança vem sendo usado em diferentes contextos e com 

significados distintos. Nota-se que na sua origem a expressão governança era utilizada para 

referir-se a políticas de desenvolvimento que se orientavam por determinados pressupostos 

sobre elementos estruturais, como gestão, responsabilidades, transparência e legalidade do 

setor público, considerados necessários ao desenvolvimento de todas as sociedades (OECD, 

2001). 

A boa governança no setor público requer, entre outras ações, uma gestão estratégica, 

gestão política e gestão da eficiência, eficácia e efetividade. É por meio de uma gestão 
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estratégica que se torna viável criar valor público. Isso diz respeito à capacidade da 

administração pública de atender de forma efetiva e tempestiva as demandas ou carências da 

população que sejam politicamente desejadas (legitimidade); sua propriedade seja coletiva; 

e, requeiram a geração de mudanças sociais (resultados) que modifiquem aspectos da 

sociedade. 

Com a gestão política, pode-se buscar a obtenção da legitimidade junto aos dirigentes 

políticos e a população. A gestão da eficiência, eficácia e efetividade é a forma de usar 

adequadamente os instrumentos disponíveis para tornar viável uma boa governança.  
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CONCLUSÃO 

A grande repercussão das práticas de gestão na área privada contribuiu para 

ampliação da discussão da governança para outras organizações, inclusive nos órgãos 

governamentais. Apesar da desigualdade da Governança Corporativa em âmbito privado e 

público, os três princípios fundamentais, referenciados no estudo do IFAC (2001), são: 

Transparência, Integridade e Responsabilidade de Prestar Contas. 

O Brasil, país com grandes possibilidades de crescimento e prestação de serviços de 

qualidade, com potencial inestimável para se tornar uma das grandes potências mundiais, 

ainda não é autossuficiente, pois sua gestão pública é caracterizada pelo reconhecimento dos 

limites da sua atuação. Em um contexto de pós-privatização e democratização política, a 

gestão pública é mediada pelo poder e pela ação das empresas privadas e das organizações 

no âmbito da sociedade civil. 

Um estudo do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que metade dos órgãos 

públicos não conseguem implantar mecanismos para a assegurar o gasto eficientes de 

recursos públicos, o acesso do cidadão a serviços de qualidade e a prevenção de esquemas 

de corrupção. Constatando a incapacidade gerencial desses órgãos, levando ao desperdício 

de recursos em projetos, obras e investimentos que não conseguem executar ou até mesmo 

sem retorno aos cidadãos. 

Por fim, podemos verificar que a boa governança corporativa é imprescindível no 

setor público. A sua importância é cada vez maior, no que se refere às questões que envolvem 

as relações complexas que existem entre o Estado, o setor privado e o terceiro setor. 

Inferindo-se que, dentre as principais motivações que levaram à adaptação e transferência 

das experiências acumuladas pela governança corporativa no setor público, estão as sérias 

dificuldades que o Estado brasileiro tem para tornar suas ações efetivas, que em geral são 

morosas e inflexíveis, o que reflete na qualidade dos serviços públicos ofertados à população. 

Constata-se, entretanto, que o Estado está buscando aperfeiçoar a sua organização estatal, 

para atuar de forma inteligente, capaz de mediar e induzir adequadamente à estratégia de 

desenvolvimento sustentável e à integração econômica. 
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